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Buletin Informativ – 19.12.2011  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Sâmbătă - 17 decembrie, la ora 10:38, pompierii de la Detașamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi pe strada Dinu Lipatti din Mun.Târgovişte pentru a 

transporta o persoană supraponderală de la apartament (etajul 4) la ambulanţa SAJ; 

 Sâmbătă - 17 decembrie, o autospecială de la Detaşamentul Pucioasa şi o 

autocisternă de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au transportat apă 

(cca.30mc) la Mânăstirea „Înălţarea Domnului” de la „cota 1000” din comuna 

Moroieni. Lăcaşul de cult a rămas fără apă în urmă cu două săptămâni din cauza 

dispariţiei (furtului) unei porţiuni din conducta de alimentate cu apă.  S-a acţionat 

pentru umplerea bazinelor de apă  ale mânăstirii; 

 Sâmbătă - 17 decembrie, la ora 22:03, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie 

improvizată în ghena de gunoi de la parterul unui bloc situat pe strada Diaconu 

Coresi din Mun.Târgovişte. Un rest de ţigară aprinsă aruncată la întâmplare, se pare 

că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: reziduuri menajere, 

anvelope uzate, vopseluri şi maculatură din magazie, flăcările afectând şi un balcon 

din PVC situat la etajul 1 al blocului. Intervenţia promptă a pompierilor a împiedicat 

extinderea flăcărilor la apartamentele vecine; 

 Duminică - 18 decembrie, la ora 23:12, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi pe Calea Bucureşti din Mun.Târgovişte pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit la un autoturism. Ajuns la faţa locului, echipajul de pompieri 

a găsit incendiul aproape lichidat de către cetăţenii aflaţi în zonă. Cauza producerii 

incendiului este în curs de stabilire; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 25 solicitări. 
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Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit la 15 solicitări, iar echipajul 

SMURD Titu a intervenit la 10 solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați 

paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, 

amețeli, vărsături, lipotimie, dureri lombare, renale și abdominale. Pacienţii au fost 

transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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