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 BULETIN INFORMATIV– 02.09.2013 
   

 În acest sfârşit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab 

I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Sâmbătă - 31 august, la ora 15:46, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Mr.Spiroiu din mun.Târgovişte pentru a salva un căţel rămas 

blocat între două garaje. Acesta a fost scos de către pompieri cu ajutorul echipamentelor 

din dotare; 

 Duminică - 01 septembrie, la ora 15:55, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au intervenit la un incendiu de vegetaţie în comuna Mătăsaru, unde au ars cca.6000mp 

de vegetaţie uscată; 

 Luni - 02 septembrie, la ora 02:15, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit în comuna I.L.Caragiale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă 

gospodărească (magazie). Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit electic 

provocat de un conductor electric defect a fost cauza probabilă a producerii incendiului. 

Au ars: magazia (confecţionată din lemn) pe o suprafaţă de cca.100mp şi cca.20mc 

lemn de foc; 

 Luni - 02 septembrie, la ora 10:15, echipajul pirotehnic din cadrul 

Detaşamentului Târgovişte a fost solicitat în zona Pieţei “Aurora” din mun.Târgovişte 

unde, în urma unor săpături efectuate angajaţii unei firme care executau lucrări în zonă, 

a fost găsit un element de muniţie (proiectil exploziv calibrul 75mm în stare de 

funcţionare). Echipajul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei 

Mun.Târgovişte a asigurat zona până ce echipajul pirotehnic de la I.S.U. „Basarab I” 

Dâmboviţa a ridicat elementul de muniţie, care a fost transportat în vederea depozitării 

şi distrugerii ulterioare într-un poligon specializat; 
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 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 46 de 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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