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Buletin Informativ – 26.04.2012 - O zi “vijelioasă” pentru pompierii dâmboviţeni.  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 În această perioadă, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 3(trei) incendii 

de vegetaţie, în care a ars cca.1ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Găeşti (com.Gura Foii - 100mp);  

 Detaşamentul Titu (oraş Titu/sat Sălcuţa - 4000mp); 

 Garda Vişina (com.Vişina - 6000mp); 

 Ieri - 25 aprilie, la ora 13:27, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit pe strada 1 Decembrie din oraşul Găeşti pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la un autoturism. Un scurtcircuit electric provocat de un cablu electric 

defect, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars 

elemente combustibile din compartimentul motor;  

 Ieri - 25 aprilie, la ora 16:58, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unei gospodării. Un foc deschis 

(făcut în grădină) lăsat nesupravegheat, se pare că a condus la producerea 

incendiului, în care au ars plante furajere (depozitate sub formă de căpiţă). Din 

cacuza vântului foarte puternic flăcările s-au propagat şi la acoperişul unei anexe 

gospodăreşti, care a ars pe o suprafaţă de cca.10mp; 

 Ieri - 25 aprilie, la ora 17:17, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale din 

comuna Mătăsaru. Din primele cercetări efectuate, se pare că folosirea intenţionată a 

unei surse de aprindere pentru a genera incendiu a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars: acoperişul adăpostului pe o suprafaţă de cca.200mp, cca.1mc 

lemne de foc şi obiecte de mobilier; 

 Ieri - 25 aprilie, la ora 17:20, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de deşeuri al unui 

operator economic din oraşul Găeşti. Un cablu electric defect sau neizolat 
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corespunzător, se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars: 

cca.2000kg polietilenă, cca.600kg carton, cca.8000kg textile, cca.24ml cablu 

electric şi cca.1mc lemne de foc;  

 Ieri - 25 aprilie, la ora 16:58, pompierii de la Garda Corneşti au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (grajd). Un foc 

deschis (făcut în grădină) lăsat nesupravegheat, se pare că a condus la producerea 

incendiului, în care a ars acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.70m; 

 Ieri - 25 aprilie, la ora 19:35, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au 

intervenit în comuna Bezdead - sat Măgura pentru stingerea unui incendiu izbucnit 

la o anexă gospodărească (grup sanitar). Din primele cercetări efectuate, se pare că 

folosirea intenţionată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiu a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului, în care au ars uşa şi tocul din lemn al anexei; 

 În urma fenomenelor meteo periculoase (vânt foarte puternic cu aspect de 

vijelie) produse ieri - 25 aprilie, la ora 17:10, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au fost solicitaţi pe strada Cuza Vodă din oraşul Găeşti, pentru a îndepărta 

acoperişul unui bloc căzut în urma vijeliei pe pe instalaţia de iluminat public din 

zona respectivă; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 20 de solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 11 solicitări, 

SMURD Titu la 3(trei) solicitări, SMURD Moreni la 2(două) solicitări şi SMURD 

Găeşti la  4(patru) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au 

fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, 

vărsături, halenă alcoolică, dureri lombare şi abdominale. Pacienţii au fost 

transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

Având în vedere faptul că toate aceste incendii s-au produs în condiţii de vânt 

foarte puternic, când flăcările se extind rapid amenintând vecinătăţile, numai 

intervenţia promptă şi profesionistă a pompierilor a împiedicat producerea unor 

dezastre, salvând din calea flăcărilor locuinţele proprietarilor şi limitând efectele 

produse de incendii, astfel încât pagubele provocate să fie cât mai mici cu putinţă.  
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