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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 02.03.2011 

• Marţi – 01 martie 2011, la ora 09:25, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit pe calea Domnească din Mun.Târgovişte pentru stingerea 

unei pubele de gunoi; 

• Marţi  – 01 martie 2011, la ora 18:37, un echipaj de pompieri de la Garda 

Voineşti a acționat în comuna Voineşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un 

coș de fum unde ardea funinginea depusă pe interiorul acestuia. A fost salvată casa 

de locuit; 

• Marţi – 01 martie 2011, între orele 21:54, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit în localitatea Săcuieni (pe DN72) pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la un cap tractor (autocamion). 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 a ars cabina autocamionului (elementele 

combustibile din interiorul cabinei şi din compartimentul motor, bara şi masca faţă, 

farurile); 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 6(şase) solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 4(patru) 

solicitări (2 pacienţi cu halenă alcoolică, o pacientă cu hipertensiune arterială şi un 

pacient care acuza dureri la membrele superioare; 

   - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la 2(două) 

solicitări (un pacient cu halenă alcoolică şi o pacientă care acuza dureri abdominale, 

greţuri şi vărsături). 

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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