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Buletin Informativ – 23.07.2013  

  

 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 două incendii 

de vegetaţie, în care au ars cca.2,5 hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Garda Răcari (oraş Răcari- 1,5ha); 

 Garda Potlogi (com.Poiana - 1ha); 

 Luni - 22 iulie, la ora 09:02, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe Calea Domnească din Mun. Târgovişte, pentru a îndepărta elemente 

de tencuială de pe faţada unui bloc (de la etajele 3 şi 4), care ameninţau siguranţa 

cetăţenilor care treceau prin zona respectivă; 

 Luni - 22 iulie, la ora 10:01, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit în 

comuna Potlogi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Din 

cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit electric provocat de un conductor 

electric defect a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars elemente 

combustibile din compartimentul motor şi din interiorul autoturismului; 

 Luni - 22 iulie, la ora 14:14, pompierii de la Detaşamentul Titu au 

intervenit în comuna Braniştea, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o 

bucătărie de vară din cadrul unei gospodării. Din cercetările efectuate, se pare că 

jarul sau scânteile căzute pe materiale combustibile dintr-o sobă cu acumulare de 

căldură a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: bucătăria de vară 

(construită din lemn) pe o suprafaţă de cca.15mp şi obiecte de mobilier din aceasta; 

 Luni - 22 iulie, la ora 15:26, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Petru Cercel din Mun.Târgovişte, pentru salvarea unei pisici 

căzută într-un canal. Aceasta a fost scos la suprafaţă de pompieri cu ajutorul 

echipamentului din dotare; 
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 Luni - 22 iulie, la ora 15:26, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada col.Dumitru Băltăreţu din Mun.Târgovişte, pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o unitate de alimentaţie publică (fast-food). Un scurtcircuit 

electic provocat de un conductor electric defect ori neizolat corespunzător, se pare 

că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperişul 

construcţiei. Pompierii au intervenit prompt, lichidând incendiul în cca.30 de minute 

şi împiedicând extinderea flăcărilor la spaţiile comerciale învecinate;  

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 34 de solicitări. 

 Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme 

din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, halenă alcoolică, afecţiuni 

respiratorii, dureri abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital 

pentru tratament de specialitate. 
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