
 
 
 
 

 persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344 

Adresa: Târgovişte, Dâmboviţa, şoseaua Găeşti, nr.9  130087, Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020 
Web-site: www.isudb.ro, e-mail: irp@isudb.ro 

Pa
ge

1 
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Buletin Informativ – 14.04.2011  

  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Miercuri – 13 aprilie, la ora 08:21, pompierii de la Detaşamentul 

Târgoviște au intervenit pe strada Gării din Mun.Târgovişte pentru a transporta o 

persoană supraponderală, de la etajul 3 al imobilului în care locuieşte, la ambulanţa 

SAJ care a transportat-o la spital; 

• Miercuri – 13 aprilie, la ora 15:43, pompierii de la Detaşamentul 

Târgoviște au fost solicitaţi la un operator economic din Mun.Târgovişte, pentru 

salvarea de la înălţimea de cca.9m a unui muncitor, în vârstă de 51 ani, lovit de 

macara în timp ce lucra şi rămas blocat pe podul rulant. Bărbatul a fost coborât de 

pompieri cu ajutorul autospecialei de intervenţie şi salvare de la înălţime, fiind apoi 

preluat de către echipajul SAJ care l-a transportat la spital; 

• Miercuri – 13 aprilie, la ora 16:00, pompierii de la Garda Vişina au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din 

comuna Vişina. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că un 

scurtcircuit produs la instalaţia electrică a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care au ars cca.50mp din acoperişul anexei, cca.2 tone de fân, 20 

baloţi paie, cca.50kg lână, 1mc scândură şi elemente de tâmplărie (3 uşi şi 2 

ferestre); 

• Miercuri – 13 aprilie, la ora 16:10, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la bucătăria unei locuinţe din 

comuna Petreşti - sat Ghergheşti. Jarul căzut dintr-o sobă cu acumulare de căldură 

direct pe materiale combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars: acoperişul bucătăriei pe o suprafaţă de cca.60mp, articole de 

îmbrăcăminte şi piese de mobilier (2 şifoniere şi 2 mese);  
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• Joi – 14 aprilie, la ora 02:22, prin  apelul unic 112, a fost anunţat un 

incendiu izbucnit la o casă din comuna Dărmăneşti - sat Mărginenii de Sus. Din 

datele furnizate de apelant a rezultat că întreaga locuinţă era cuprinsă de flăcări. La 

locul intervenţiei s-au deplasat pompierii de la Detaşamentul Moreni cu 2(două) 

autospeciale. Echipajele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că nu sunt 

victime omeneşti, dar incendiul se propagase şi la 2(două) case vecine. Din primele 

cercetări efectuate, se pare că un scurtcircuit produs la instalaţia electrică a fost 

cauza probabilă a producerii incendiului. În urma producerii evenimentului s-au 

înregistrat pagube la 3(trei) proprietăţi, astfel:  

- la prima proprietate au ars: 3(trei) anexe gospodăreşti (bucătărie de vară, 

magazie şi un adăpost animale) pe o suprafaţă de cca.100mp, 19 animale mici 

(17 caprine şi 2 porcine) şi 15 păsări; 

- la a doua proprietate a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.100mp şi s-

au deteriorat materiale de construcţie depozitate în podul casei; 

- la a treia proprietate a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.50mp şi s-a 

deteriorat izolaţia unui perete pe o suprafaţă de cca.12mp; 

• Joi – 14 aprilie, la ora 05:53, pompierii de la Garda Răcari au intervenit în 

comuna Brezoaiele pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei 

locuinţe. Un scurtcircuit produs la instalaţia electrică, se pare că a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului. Au ars: cca.5mp parchet, o canapea şi articole de 

îmbrăcăminte; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 9(nouă) solicitări.  

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

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 2(două) solicitări.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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