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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
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Buletin Informativ – 29.03.2011 

  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Luni - 28 martie, la ora 13:45, pompierii de la Detaşamentul Titu au 

intervenit pe strada Cuza Vodă din oraşul Titu pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit într-o hală de producţie a unui operator economic. Un scurtcircuit produs la 

un motor electric de un cablu electric neizolat corespunzător sau defect, se pare că a 

fost cauza probabilă a producerii incendiului. A ars izolaţia cablurilor electrice din 

componenţa motorului electric. Intervenţia promptă a pompierilor, care au lichidat 

incendiul în cca.10 minute, a făcut ca pagubele să fie minime, salvând totodată şi 

materia primă (furaje) aflată în hala de producţie; 

• Marţi - 29 martie, la ora 02:44, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit cu 2(două) autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o 

locuinţă din comuna Mătăsaru - sat Sălcioara. Din cercetările efectuate la faţa 

locului, se pare că jarul căzut dintr-o sobă fără acumulare de căldură direct pe 

materiale combustibile (textile), a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au 

ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.120mp; obiecte de mobilier din 3(trei) 

camere şi piese de tâmplărie. Proprietara, o femeie în vârstă de 84 ani, a fost găsită 

decedată în locuinţă la sosirea echipajelor de intervenţie; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 7(şapte) solicitări. 

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

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

un pacient intoxicat cu substanţe etnobotanice şi un pacient care acuza ameţeli şi 

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

(o pacientă cu hipertensiune arterială, un pacient care prezenta o contuzie la glezna 

stângă şi 5 paciente intoxicate cu monoxid de carbon). 

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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