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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 

Buletin Informativ – 09.05.2011  

  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

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

 Sâmbătă – 07 mai, la ora 09:26, echipajul de intervenţie Valea Lungă al 

Detaşamentului Moreni, a fost solicitat în comuna Vişineşti pentru deblocarea uşii 

de la podul unei case, în care se afla o persoană. Aceasta a fost coborâtă, fiind 

preluată de ambulanţa SAJ; 

 Sâmbătă – 07 mai, la ora 16:49, pompierii de la Garda Fieni au fost 

solicitaţi în comuna Runcu pentru salvarea unei bovine ce avea picioarele prinse în 

podeaua putredă a adăpostului; 

 Duminică – 08 mai, la ora 08:43, pompierii de la Detaşamentul Târgoviște 

au fost solicitaţi pe strada Lt.maj.Liviu Dragomirescu din Mun.Târgovişte pentru a 

debloca uşa unui apartament, unde se presupunea că s-ar afla o persoană în vârstă. 

În locuinţă a fost găsită proprietara (în vârstă de 81 ani), căzută pe podea, în stare 

conştientă. Aceasta a fost preluată de echipajul SMURD şi transportată la spital; 

 Duminică – 08 mai, la ora 13:00, pompierii de la Detaşamentul Târgoviște 

au intervenit pe strada Berzei din Mun.Târgovişte pentru a transporta o persoană 

supraponderală, de la domiciliul său, la ambulanţa SAJ care a transportat-o la spital; 

 Duminică – 08 mai, la ora 19:03, pompierii de la Detaşamentul Târgoviște 

au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei case din 

comuna Răzvad - sat Valea Voievozilor. Din primele cercetări efectuate la faţa 

locului, se pare că un scurtcircuit produs la instalaţia electrică a fost cauza probabilă 

a producerii incendiului, în care au ars cca.6mp astereală din acoperişul casei, 2(doi) 

căpriori din lemn şi cca.10kg materiale textile. Intervenţia promptă a pompierilor a 

salvat din calea flăcărilor locuinţa şi o magazie; 

 Duminică – 08 mai, la ora 22:53, pompierii de la Detaşamentul Târgoviște 

au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din comuna Sălcioara 
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- sat Mircea Vodă. Pompierii sosiţi la faţa locului au găsit-o decedată pe proprietară 

(în vârstă de 87 ani) în faţa locuinţei. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, 

se pare că utilizarea focului deschis în spaţii deschise (lumânare), fără supraveghere, 

a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul locuinţei pe o 

suprafaţă de cca.40mp, cca.10kg materiale textile, un pat şi piese tâmplărie (3 uşi şi 

o fereastră).  

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

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

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 7(şapte) 

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

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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