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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 – 28.01.2011 

• Joi – 27 ianuarie 2011, la ora 09:17, pompierii de la Detaşamentul Moreni 

au fost solicitaţi în comuna I.L.Caragiale pentru salvarea unei cabaline căzută într-o 

groapă cu adâncimea de cca.3m; 

• Joi – 27 ianuarie 2011, între orele 10:30-13:00, pompierii de la 

Detaşamentul Târgovişte au fost solicitaţi şi au acţionat pentru îndepărtarea 

ţurţurilor de pe acoperişurile clădirilor Primăriei Târgovişte şi blocurilor C1,C2; C3 

situate pe B-dul Libertăţii din Mun.Târgovişte; 

• Joi – 27 ianuarie 2011, la ora 10:25, pompierii de la Garda Voineşti au 

intervenit pe strada Gogeşti din localitatea Voineşti pentru tractarea şi scoaterea 

unui autocamion care derapase într-un şanţ de pe marginea drumului; 

• Joi – 27 ianuarie 2011, la ora 15:12, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit cu 4(patru) autospeciale pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la atelierul de tinichigerie al unui operator economic din comuna Ulmi. Din 

cercetările efectuate la faţa locului, se pare că efectuarea unor operaţii de 

tăiere/lipire fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului. Au ars elementele combustibile din structura 

atelierului (pereţi şi acoperiş construite din panouri tip sandwich, instalaţia electrică) 

şi elementele combustibile din componenţa unei autoutilitare şi unei autospecializate 

care se aflau în atelier. Intervenţia promptă a pompierilor târgovişteni, care  s-au 

luptat aproape o oră cu flăcările şi fumul dens, a salvat din calea flăcărilor restul 

clădirilor societăţii (magazia de ulei, centrala termică şi birourile). Operaţiunea de 

intervenţie a fost condusă de Inspectorul şef – colonel Mirel Pietreanu;   

• Joi – 27 ianuarie 2011, la ora 16:41, pompierii de la Detaşamentul Moreni 

au intervenit pe strada Mihai Eminescu din Mun.Moreni pentru evacuarea a 3(trei) 

persoane rămase blocate în apartamentul situat la etajul 4 al imobilului. S-a 
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intervenit cu scara culisabilă pentru evacuarea persoanelor pe fereastra de la 

dormitor; 

• Vineri – 28 ianuarie 2011, la ora 05:08, pompierii de la Detaşamentul 

Pucioasa au intervenit pe strada Patrana din oraşul Pucioasa pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la acoperişul unei magazii aparţinând unui operator economic. Un 

coş de fum neprotejat termic corespunzător faţă de elementele combustibile din 

structura acoperişului, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au 

ars cca.30mp din acoperişul magaziei. Pompierii au intervenit prompt, împiedicând 

extinderea incendiului la sediul societăţii şi la o sală de sport situată în apropiere; 

• Echipajul SMURD din cadrul Detaşamentului Târgoviște a intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 10 solicitări.  

 Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 

http://www.isudb.ro/�
mailto:irp@isudb.ro�

