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Buletin Informativ –  14.02.2011 

 În acest sfărșit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

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

 - echipajele de pompieri de la Detașamentul Târgoviște au intervenit în 4 

cazuri de arderi necontrolate în care au ars peste 24.000 mp de vegetație uscată în 

localitățile Nucet, Aninoasa, Răzvad și Văcărești. La Aninoasa s-a cooperat cu 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al localității. De asemenea s -a acționat 

și pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o magazie din comuna Comișani unde 

au fost distruse cca. 500kg rumeguș, flăcările extinzându -se și la o stivă de 

aproximativ 2mc lemn de foc. Cauza probabilă a producerii incendiului este 

autoaprinderea rumegușului. Oper ativitatea pompierilor a oprit extinderea flăcărilor 

la casa de locuit. 

 - un echipaj de pompieri de la Detașamentul Pucioasa a acționat pe b -dul 

Trandafirilor din localitate pentru scoaterea unei cabaline rămasă blocată între gardul 

gospodăriei și grajd. 

 - un echipaj de pompieri de la Detașamentul Găești a fost solicitat în localitate, 

pe strada Șerban Cioculescu pentru stingerea făcărilor izbucnite pe coșul locuințe, 

existând pericolul extinderii focului la acoperișul casei. A ars funinginea de pe coșul 

de evacuare a fumului. Un alt echipaj a acționat în comuna Gura Foii la o ardere 

necontrolată, unde au ars aproximativ 3000 mp de vegetație uscată. 

 - echipajele de pompieri de la Garda Fieni au fost chemate în două situații: 

prima pentru stingerea unui incendiu produs din cauza frecării la o anvelopă de la o 

remorcă ce transporta lemn de foc, fiind salvată încărcătura din remorcă datorită 

intervenției operative a echipajului de pompieri, iar în al doilea caz s-a acționat 

pentru transportul unei persoane supraponderale de la domiciliu la ambulanța care 

urma să o transporte la spital pentru asistență medicală de specialitate. 
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 - un echipaj de pompieri de la Detașamentul Moreni a acționat în comuna Gura 

Ocniței pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un coș de fum unde ardea 

funinginea depusă pe interiorul acestuia. A fost salvată casa de locuit. 

 Echipajul SMURD de la Târgoviște a intervenit în această perioadă pentru a 

acorda ajutor medical de urgență la 3 solicitări. Pacienţii au fost transportaţi la spital 

pentru tratament de specialitate. 

 Echipajul de descarcerare de la Detaşamentul Moreni a intervenit în cazul 

unui accident rutier pentru scoaterea dintre fiarele contorsionate a unei persoane care 

era decedată.  
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