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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 
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 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 03.03.2011 

• Miercuri – 02 martie 2011, la ora 09:25, un echipaj de pompieri de la 

Detaşamentul Moreni a intervenit la o ardere necontrolată, la o locuinţă din comuna 

I.L.Caragiale - sat Ghirdoveni, pentru stingerea funinginii depusă pe interiorul unui 

coș de fum care s-a aprins şi ardea. A fost salvată casa de locuit; 

• Miercuri – 02 martie 2011, între orele 11:30-13:30, pompierii de la 

Detaşamentul Târgovişte au fost solicitaţi şi au acţionat pentru îndepărtarea 

ţurţurilor de pe acoperişul blocului A1( situat pe Bd.Mircea cel Bătrân) şi al blocului  

6PP (situat pe Bd.Independenţei) din Mun.Târgovişte, pentru a se evita producerea 

unor accidente; 

• Miercuri – 02 martie 2011, între orele 14:35-15:30, pompierii de la 

Detaşamentul Moreni au fost solicitaţi şi au acţionat pentru îndepărtarea ţurţurilor de 

pe acoperişul blocului 160A, situat pe strada 22 Decembrie din Mun.Moreni, pentru 

a se evita producerea unor accidente; 

• Miercuri – 02 martie 2011, între orele 21:54, pompierii de la Detaşamentul 

Moreni au intervenit în comuna Ocniţa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la 

podul unei locuinţe. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că un coş 

de fum deteriorat a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars 

cca.3(trei) mp tavan din lemn; 

• Echipajul SMURD din cadrul Detaşamentului Târgoviște  a intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 3(trei) solicitări (un 

pacient cu cefalee, o pacientă care acuza dureri abdominale şi un pacient cu 

hipertensiune arterială); 

   Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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