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Buletin Informativ – 17.06.2011  

  

 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Joi – 16 iunie, la ora 14:52,  pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit pe strada Republicii din municipiul Moreni pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la un autovehicul (microbuz). Din primele cercetări efectuate la faţa locului, 

se pare că scurgerea de lichide combustibile pe elementele supraîncălzite ale 

motorului a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Microbuzul a ars în 

proporţie de 80%. Nu au existat victime; 

• Joi – 16 iunie, la ora 23:09, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au 

intervenit pe strada Republicii din oraşul Pucioasa pentru a transporta o persoană 

supraponderală, de la domiciliul său (un apartament situat la etajul III), la ambulanţa 

SAJ care a transportat-o la spital;  

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la  8(opt) solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 5(cinci) 

solicitări (o pacientă care acuza dureri abdominale; un pacient cu hipertensiune 

arterială; un pacient care prezenta o plagă tăiată la nivelul scalpului; doi pacienţi cu 

cefalee, greţuri şi vărsături); 

  - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la 3(trei) solicitări 

(o pacientă care acuza dureri abdominale; o pacientă care prezenta o plagă înţepată 

la membrul inferior drept; un pacient care prezenta tuse convulsivă).   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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