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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
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Buletin Informativ – 03.06.2011  

  

 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Joi – 02 iunie, la ora 05:47,  pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Laminorului din Mun.Târgovişte pentru scoaterea unei 

cabaline căzută într-un canal; 

• Joi – 02 iunie, la ora 11:07,  pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit la o ardere necontrolată pe strada Câmpulung din Mun.Târgovişte pentru 

stingerea unei suprafeţe de cca.80mp de vegetaţie uscată, unde au mai ars câteva 

anvelope uzate şi gunoi menajer; 

 În urma fenomenelor meteo (vânt puternic şi precipitaţii abundente cu 

descărcări electrice) care au avut loc în seara zilei de 02 iunie 2011, pompierii 

dâmboviţeni au fost solicitaţi la următoarele evenimente:  

• Joi – 02 iunie, la ora 17:53,  pompierii de la Detaşamentul Moreni au fost 

solicitaţi pe DJ-720, pe raza Mun.Moreni (Schela Mare) pentru îndepărtarea unor 

crengi căzute pe partea carosabilă a drumului; 

• Joi – 02 iunie, la ora 18.26, printr-un apel primit pe 112, se anunţa un 

incendiu izbucnit la turla bisericii ortodoxe “Duminica Tuturor Sfinţilor” din 

localitatea Pietroşiţa. La operaţiunile de stingere au participat următoarele forţe: 

2(două) echipaje de intervenţie (2 autospeciale) de la Garda Fieni, 2(două) echipaje 

de intervenţie (2 autospeciale) de la Detaşamentul Pucioasa şi o autospecială de 

intervenţie de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Pietroşiţa. 

Din primele cercetări efecuate la faţa locului, se pare că un trăsnet căzut direct pe 

turla bisercii a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Incendiul s-a dezvoltat 

rapid, atât pe orizontală cât şi pe verticală, flăcările extinzându-se de la turlă la 

acoperiş. Turla cu o parte din acoperiş s-au prăbuşit în interiorul bisericii. După mai 

bine de 2(două) ore de luptă cu flăcările, pompierii au lichidat incendiul, după care 
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au trecut la îndepărtarea efectelor produse de acesta. Cetăţenii şi pompierii voluntari 

şi militari au reuşit să salveze o parte din bunurile aflate în interiorul bisericii, 

înainte ca turla şi acoperişul lăcaşului de cult să se prăbuşească. Au ars: cca.200mp 

din acoperişul bisericii (inclusiv cele 2 turle), piese de mobilier (30 strane, 2 

dulapuri, o bibliotecă cu cărţi religioase), cca.60kg lumânări. Nu au fost victime; 

• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgen ță la 5(cinci) solicitări. 

  - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 4(patru) 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la o 

solicitare.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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