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 În acest sfărșit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

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

Buletin Informativ – 07.02.2011 

• Sâmbătă – 05 februarie 2011, ora 01.09, pompierii de la Garda Vișina  

au fost solicitaţi în comuna Răscăieți în cazul unei persoane de sex masculin, care s-

a urcat pe un stâlp de electricitate și amenința că se aruncă în gol. Înainte de sosirea 

echipajului de pompieri, într-un moment de neatenție, persoana care era agățată de 

cablurile de electricitate a căzut. L.C.P de 26 de ani, a fost preluat de un echipaj al 

Serviciului de Ambulanță și transportat la spital pentru tratament de specialitate; 

• Sâmbătă – 05 februarie 2011, la ora 04:13, pompierii de la 

Detașamentul de Pompieri Târgoviște au intervenit pentru asigurarea zonei, DN 71, 

pe raza localității Aninoasa, în urma unui accident rutier. Un autoturism s -a 

răsturnat în afara părții carosabile ex istând scurgeri de combustibil. S-a acționat 

pentru deconectarea bornelor bateriei, spălarea şi sablarea combustibilului scurs din 

rezervorul maşinii, în scopul prevenirii unui eventual incendiu. La locul accidentului 

s-a deplasat și ambulanța SMURD nefiind necesară intervenția echipajului de 

paramedici;   

• Sâmbătă – 05 februarie 2011, la ora 13:10, pompierii de la Garda Cornești 

au fost solicitați în comuna Bilciurești pentru asigurarea zonei în urma unui accident 

rutier. S-a acționat pentru deconectarea bornelor bateriei, spălarea şi sablarea părţii 

carosabile de combustibilul scurs, în scopul prevenirii unui eventual incendiu; 

• Sâmbătă – 05 februarie 2011, la ora 13:32, pompierii de la Detașamentul de 

Pompieri Găești au fost solicitați în comuna Valea Mare, sat Valea Caselor pentru 

asigurarea zonei în urma unui accident rutier produs pe DJ 702A S-a acționat pentru 

deconectarea bornelor bateriei, în scopul prevenirii unui eventual incendiu; 

• Duminică – 06 februarie 2011, la ora 03:28, pompierii de la Garda Voinești 

au fost solicitați în comuna Malu cu Flori pentru asigurarea zonei în urma unui 

accident rutier. S-a acționat pentru deconectarea bornelor bateriei, spălarea şi 
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sablarea părţii carosabile de combustibilul scurs din rezervorul maşinii, în scopul 

prevenirii unui eventual incendiu. Șoferul autoturismului era decedat în momentul 

sosirii echipajului de pompieri; 

• Duminică – 06 februarie 2011, la ora 19:43, pompierii de la Detașamentul 

de Pompieri Târgoviște  au intervenit în comuna Bucșani, sat Hăbeni pentru 

stingerea unui incendiu izbucnit într-o locuinţă. Din cercetările efectuate la faţa 

locului, se pare că un aragaz amplasat necorespunzător față de materialele 

combustibile a aprins elemente de îmbrăcăminte din apropiere. Intervenția promptă 

a echipajului de pompieri a oprit extinderea flăcărilor la restul casei, pagubele fiind 

limitate la încăperea incendiată. Au ars elemente de îmbrăcăminte, de mobilier, un 

televizor, ușa din lemn și tocul ferestrei. Proprietarul de 78 ani a fost surprins de 

flăcări, acesta suferind arsuri la nivelul feței. 

• Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit în această perioadă pentru a 

acorda ajutor medical de urgență la 8(opt) solicitări (2 accidente de circulație și 6 

pentru alte afecțiuni medicale ), iar echipajul SMURD Titu a acționat la dou ă 

solicitări. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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