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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 
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 În ultimele 24 ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 03.02.2011 

• Miercuri – 02 februarie 2011, între orele 11:15-12:30, pompierii de la 

Detaşamentul Târgovişte au fost solicitaţi şi au acţionat pentru îndepărtarea 

ţurţurilor de pe acoperişul blocului H12, situat pe B-dul Independenţei din 

Mun.Târgovişte, pentru siguranţa cetăţenilor care circulă prin zona respectivă; 

• Miercuri – 02 februarie 2011, la ora 19:09, pompierii de la Garda Răcari au 

intervenit pe strada Iorgu Dumitrescu din oraşul Răcari pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie). Din cercetările efectuate la 

faţa locului, se pare că utilizarea focului deschis în spaţii închise (lumânare) a fost 

cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: 2(două) anexe (magazie şi 

bucătărie de vară) pe o suprafaţă de cca.25mp şi cca. o tonă lemne de foc;   

• Azi – 03 februarie 2011, la ora 03:30, pompierii de la Pichetul Potlogi au 

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

Corbii Mari – sat Grozăveşti. Un scurtcircuit electric (produs de la un cablu electric 

defect), se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul 

locuinţei pe o suprafaţă de cca.60mp, piese de mobilier din 2(două) camere, un 

televizor şi 3(trei) uşi; 

• Azi – 03 februarie 2011, la ora 03:33, pompierii de la Garda Vişina au 

intervenit în comuna Vişina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă. 

Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că un coş de fum deteriorat, a fost 

cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars cca.35mp din acoperişul 

locuinţei şi cca.3(trei) tone de plante furajere (fân) depozitate în podul casei. 

Pompierii au intervenit prompt, salvând din calea flăcărilor o locuinţă vecină şi 

3(trei) animale (2 porcine şi o bovină); 
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• Echipajul SMURD din cadrul Detaşamentului Târgoviște a intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 2(două) solicitări (un 

pacient aflat în criză epileptică şi un pacient care prezenta cefalee).  

 Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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