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Buletin Informativ – 29.10.2012  

   

 În acest sfârşit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul 

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

 Sâmbătă - 27 octombrie, pompierii de la Garda Răcari au intervenit în 

comuna Conţeşti, la un incendiu de vegetaţie, unde au ars cca.1000mp de vegetaţie 

uscată; 

 Duminică - 28 octombrie, la ora 05:19, pompierii de la Garda Fieni au fost 

solicitaţi pe strada Runcului din oraşul Fieni pentru a transporta o persoană 

supraponderală de la locuinţa sa, la ambulanţă; 

 Duminică - 28 octombrie, la ora 15:08, pompierii de la Garda Fieni au fost 

solicitaţi în comuna Moroieni pentru scoaterea unei cabaline căzută într-o groapă; 

 Duminică - 28 octombrie, la ora 16:37, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au intervenit pe strada Nicolae Popleacă din oraşul Găeşti pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit în dormitorul unei case. Din primele cercetări, se pare că folosirea 

intenţionată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul a fost cauza probabilă 

a producerii incendiului. Au ars: acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.80mp, 

obiecte de mobilier şi tâmplărie din lemn; 

 Duminică - 28 octombrie, la ora 21:47, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au intervenit în oraşul Găeşti, pe Şos. Bucureşti - Piteşti, pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la un transformator electric aparţinând unui operator economic. Un 

scurtcircuit electric provocat de un conductor electric defect, se pare că a condus la 

producerea incendiului, în care au ars: cca.50 kg ulei de transformator şi 2ml de cablu 

electric; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 32 solicitări. 

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, halenă alcoolică, 
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dureri lombare şi abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament 

de specialitate. 
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