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Buletin Informativ – 28.11.2011  

  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Sâmbătă - 26 noiembrie 2011:  

o la ora 04:00, pompierii de la Pichetul Potlogi au intervenit pentru 

stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei case din localitatea Poiana. Un 

coş de fum deteriorat, se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.100mp, cca.2000kg 

porumb, cca.1200kg ovăz, cca.1200kg grâu şi cca.1000kg trifoi; 

o la ora 12:50, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unei gospodării din comuna 

Bezdead. Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că jarul sau scânteile 

purtate de vânt şi căzute pe materiale combustibile (fân) au dus la iniţierea 

incendiului, în care au ars cca.2500kg de fân. Intervenţia promptă a 

pompierilor a salvat din calea flăcărilor o anexă gospodărească (adăpost de 

animale) situată în imediata apropiere; 

o la ora 15:09, un echipaj de pompieri de la Detaşamentul Târgovişte a 

fost solicitat la o ardere necontrolată în comuna Văcăreşti. S-a acţionat pentru 

stingerea vegetaţiei uscate pe o suprafaţă de aproximativ 500 mp de pe 

marginea DN 71; 

o la ora 19:13, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au fost solicitaţi, pe 

strada Unirii din oraşul Găeşti, pentru deblocarea uşii unui apartament unde se 

afla blocată o persoană cu probleme psihice; 

o la ora 19:16, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au intervenit pe 

B-dul Regele Carol I din Mun.Târgovişte pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la un autoturism. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se 

pare că folosirea intenţionată a unei surse de aprindere pentru a genera 
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incendiul a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: bancheta din 

spate şi tapiţeria plafonului;   

 Duminică - 27 noiembrie 2011: 

o la ora 08:24, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au fost solicitaţi 

pe strada Radu Popescu din Mun.Târgovişte pentru a transporta o persoană de 

la apartament (etajul 3) la ambulanţa SAJ; 

o la ora 15:26, un echipaj de pompieri de la Pichetul Potlogi a fost 

solicitat la o ardere necontrolată în comuna Găiseni (judeţul Giurgiu), unde s-

a acţionat pentru stingerea vegetaţiei uscate pe o suprafaţă de aproximativ 

3000 mp; 

 Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit în această 

perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgenţă la 5(cinci) solicitări. Pacienţii au 

fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 


