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Buletin Informativ – 13.02.2012   

  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

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

Sâmbătă, echipajele de pompieri au acţionat după cum urmează: 

 la ora 10:28, pompierii de la Garda de Intervenţie Voineşti au fost solicitaţi 

în comuna Văleni Dâmboviţa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul 

unei locuinţe. Din primele cercetări se pare că flăcările au fost provocate de un coş 

de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile din imediata apropiere. A 

ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca. 20 mp şi 20ml lambriu; 

 la ora 12:37, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au intervenit la o 

locuinţă din comuna Răzvad, sat Valea Voievozilor pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit pe o terasă din lemn. Se pare că proprietarul a aprins focul pe terasă şi l-a 

lăsat nesupravegheat. Flăcările au fost stinse înaintea sosirii echipajului de pompieri, 

aceştia acţionând pentru stingerea focarelor de incendiu care încă mai fumegau. A 

ars pardoseala din lemn a terasei, grinzile de susţinere pe o suprafaţă de cca. 25mp şi 

gardul împrejmuitor; 

 la ora 14:04, pompierii de la Detaşamentul Moreni au fost soliciaţi în 

comuna Vişineşti, sat Ursei pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul 

unei locuinţe. Sosiţi la locul evenimentului au constatat că ardea funinginea depusă 

în interiorul coşului pentru evacuarea fumului. Intervenţia promptă a pompierilor a 

salvat locuinţa din calea flăcărilor care nu apucaseră să cuprindă elementele 

combustibile ale acoperişului; 

 la ora 14:28, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au acţionat în 

Târgovişte pe b-dul Unirii bl. 73B pentru deblocarea uşii unui apartament şi 

eliberarea unei persoane rămase blocată în baie; 

 la ora 22:13, pompierii de la Garda de Intervenţie Răcari au acţionat în 

Răcari pe str. Bălăneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă. Din 
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primele cercetări se pare că focul a fost provocat de un scurtcircuit la un cablu 

electric defect. Flăcările au cuprins şi acoperişul a două anexe din imediata 

apropiere, precum şi pe cel al casei. Au ars: interiorul anexei cca. 12mp, obiecte de 

mobilier şi de îmbrăcăminte; acoperiş anexe cca.40mp şi aproximativ 40 mp din 

acoperişul casei. 

Duminică, echipajele de pompieri au acţionat după cum urmează: 

 la ora 06:40, pompierii de la Detaşamentul Moreni au fost soliciaţi în 

comuna Iedera pentru stingerea unui incendiu izbucnit în holul unei locuinţe. Din 

primele cercetări se pare că focul a fost provocat de un conductor electric defect. 

Flăcările au cuprins şi o debara şi bucătăria pe o suprafaţă de cca. 30 mp. A fost 

distrusă şi aparatura electrocasnică din interior. 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 37 de solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 15 solicitări, 

SMURD Titu la 6 solicitări, SMURD Moreni la 10 solicitări, SMURD Pucioasa la o 

solicitare şi SMURD Găeşti la 5 solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați 

paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, 

amețeli, vărsături, afecţiuni respiratorii, hipotermie, halenă alcoolică și dureri 

lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru 

tratament de specialitate. 

Unul dintre cazurile la care echipajul SMURD Găeşti a acţionat duminică a 

fost cel pentru acordarea primului ajutor într-o situaţie de intoxicare cu monoxid de 

carbon. Echipajul de paramedici au preluat o femeie de 24 de ani însărcinată, au 

stabilizat-o şi au transportat-o la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte pentru 

investigaţii suplimentare. Alte două persoane au fost preluate de Serviciul de 

Ambulanţă şi transportate la Spitalul din Găeşti. Se pare că sursa intoxicării cu 

monoxid de carbon a fost o sobă alimentată cu lemne. 

 

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


