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Buletin Informativ – 13.04.2011  

  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Marţi – 12 aprilie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 2(două) arderi 

necontrolate, în care au ars cca.3ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (com.Aninoasa - 3ha); 

  Detaşamentul  Pucioasa (com.Moţăieni - 3000mp); 

• Marţi – 12 aprilie, la ora 18:42, pompierii de la Garda Vişina au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din comuna Vişina. 

Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că un coş de fum deteriorat a 

fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars cca.30mp astereală 

acoperiş, materiale textile şi 4(patru) plăci din PAL; 

• Marţi – 12 aprilie, la ora 14:35, echipajul de descarcerare de la 

Detaşamentul Moreni a acţionat pentru scoaterea dintre fiarele contorsionate ale 

unui autoturism a unei persoane decedate în urma unui accident rutier petrecut în 

comuna I.L.Caragiale (pe DN-72);  

• Miercuri – 13 aprilie, la ora 01:33, pompierii de la Detaşamentul 

Târgoviște au intervenit pe strada Arsenalului din Mun.Târgovişte pentru stingerea  

unui incendiu izbucnit în subsolul unui bloc, unde au ars cca.200kg resturi 

menajere;  

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 12 solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 7(şapte) 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 5(cinci) solicitări.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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