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Buletin Informativ – 16.05.2013  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Miercuri - 15 mai, pompierii dâmboviţeni au fost solicitaţi pentru salvarea 

unor animale, astfel: 

- la ora 15:08, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au acţionat în comuna 

Hulubeşti - sat Butoiu de Jos, pentru a scoate o porcină căzută într-o groapă; 

- la ora 15:53, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au acţionat pe strada 

Posada din Municipiul Târgovişte, pentru a scoate o cabalină ce a rămas blocată 

într-un şanţ, între 2 ţevi; 

 Joi - 16 mai, la ora 03:52, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit pe strada Gheorghe Marinescu din Municipiul Târgovişte, pentru 

stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat într-un garaj. Din primele 

cercetări efectuate, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de aprindere pentru 

a genera incendiul, a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Autoturismul a 

ars în proporţie de 90%; 

 Joi - 16 mai, la ora 09:28, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit pe strada Tudor vladimirescu din Municipiul Târgovişte, pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la o unitate de alimentaţie publică. Din cercetările efectuate, 

se pare că incendiul s-a produs din cauza unui coş de fum necurăţat de funingine. A 

ars cca.1mp de izolaţie (vată minerală) din jurul coşului de fum. Nu au fost victime; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 22 de solicitări. 

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

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

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

spital pentru tratament de specialitate. 
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