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 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

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

Buletin Informativ – 24.01.2011 

• Duminică – 23 ianuarie 2011, la ora 14:30, un echipaj de intervenţie de la 

Garda Fieni a fost solicitat pe DN-71, pe raza comunei Buciumeni – sat Dealu Mare, 

în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme 

(Aro şi Renault). În urma coliziunii a rezultat decesul conducătorului auto Renault. 

Pompierii au asigurat zona şi au acţionat pentru scoaterea şoferului decedat din 

autoturism; 

• Duminică – 23 ianuarie 2011, la ora 22:24, pompierii de la Detaşamentul 

Pucioasa  au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei anexe 

gospodăreşti (grajd) din comuna Vulcana Băi. Un coş de fum neprotejat termic 

corespunzător, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au 

ars cca.100mp din acoperişul anexei şi cca.6(şase) tone de fân depozitat în podul 

anexei. Intervenţia promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuinţa 

proprietarului; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 14 solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 11 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 3(trei) solicitări.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*    *    * 

 Incendiile produse în această perioadă la gospodăriile şi locuinţele 

populaţiei cauzate de sistemele de încălzire (sobe şi coşuri de fum), pe lângă faptul 

că vă pot lăsa fără locuinţă acum în plină iarnă, se pot solda şi cu victime omeneşti. 

ATENŢIE CETĂŢENI!  

INSPECTOR ȘEF 
 

Colonel 
  Mirel PIETREANU 
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 Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, vă reamintim 

câteva măsuri elementare ce trebuie respectate înainte de utilizarea sistemelor de 

încălzire locală: 

• 

• în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta 

fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în 

zona lui sunt amplasate materiale combustibile;  

sobele şi coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de 

persoane specializate şi autorizate;  

• nu depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile sau  

materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de 

la coşurile pentru evacuarea fumului; 

• amplasaţi în faţa uşiţelor sobelor o cutie metalică sau o coală de tablă de 70 x 

50 cm, aceasta asigurând protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe 

podea, a jarului sau lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea 

materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact; 

• focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;  

• evitaţi supraîncălzirea sobelor (acestea pot aprinde obiectele din apropiere, 

din cauza căldurii radiate);  

• înainte de culcare nu încarcaţi soba cu lemne, iar pe timpul nopţii nu lăsaţi 

arzătorul aprins la sobele alimentate cu gaze naturale; 

Nu uitaţi un lucru!  

Este mult mai uşor să previi un incendiu, decât sã-l stingi !  
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