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 BULETIN INFORMATIV– 02.10.2013 
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 În urma precipitaţiilor abundente care au căzut în ultimele zile în în judeţul 

Dâmboviţa, pompierii dâmboviţeni au intervenit ieri, 01 octombrie 2013, pentru 

evacuarea apei din gospodăriile cetăţenilor, astfel: 

 Detaşamentul Moreni : pe str.I.L.Caragiale din Mun.Moreni Moreni - 

evacuarea a cca.60mc de apă din curtea unei gospodării; 

 Detaşamentul Găeşti : pe str.Şerban Cioculescu din Mun.Moreni - 

evacuarea a cca.90mc de apă din curtea unei gospodării; 

 Garda Voineşti : în com.Voineşti - sat Voineşti - evacuarea a cca.12mc de 

apă din beciul unei locuinţe; 

 Garda Fieni : în com.Moroeni - evacuarea a cca.6mc de apă din curtea unei 

gospodării; 

 Tot ieri, 01 octombrie 2013, la ora 20:49, pompierii de la Garda Voineşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei case din comuna 

Bărbuleţu. Din cercetările efectuate, se pare că un coş de fum amplasat ori neprotejat 

termic corespunzător faţă de materiale combustibile a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care a ars acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.10mp; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 15 solicitări.  Afecțiunile 

pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, 

hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, dureri abdominale şi lombare. 

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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