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Buletin Informativ – 23.02.2012   

  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 echipajele de pompieri de la Detaşamentul Târgovişte au acţionat în trei 

situaţii în municipiul Târgovişte pentru îndepărtarea ţurţurilor şi zăpezii de la 

streşinile unor acoperişuri, ce puneau în pericol cetăţenii care traversau zonele 

respective. Mai precis s-a acţionat la un bloc de pe strada Maior Brezişanu, b-dul 

Independenţei şi şoseaua Găeşti; 

 două echipaje de pompieri de la Garda Voineşti s-au deplasat în localitatea 

Sturzeni, comuna Cândeşti, pentru stingerea flăcărilor izbucnite la o anexă 

gospodărească în care se afla şi o centrală termică. Din primele cercetări se pare că 

un coş de fum amplasat necorespunzător a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. A ars acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca. 10mp. 

 pompierii de la Detaşamentul Moreni au acţionat pentru îndepărtarea 

ţurţurilor şi zăpezii de pe acoperişurile unui bloc de locuinţe şi Şcoalii Generale nr. 

3 din municipiul Moreni şi pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Valea 

Lungă, satul Băceşti la o locuinţă. Se pare că un coş de fum neprotejat termic faţă de 

materialele combustibile din apropiere a fost cauza probabilă a producerii 

evenimentului. Au ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca. 200mp, 40 mp lambriu 

şi cca. 280 kg cereale. O persoană de sex masculin, în vârstă de 46 de ani, care 

locuia cu chirie în casa afectată de incendiu, a suferit arsuri superficiale pe faţă, 

membrele superioare şi inferioare. Aceasta a fost transportată la spitalul din Moreni, 

cu maşina poliţiei, pentru tratament de specialitate. 

 începând cu ora 10:55, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au acţionat 

timp de aproximativ o oră pentru îndepărtarea ţurţurilor formaţi la streaşina 

acoperişului unui bloc de locuinţe de pe strada Cuza Vodă din oraşul Găeşti; 
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 în această dimineaţă la ora 03.14, pompierii de la Garda Fieni au fost 

solicitaţi în comuna Buciumeni, sat Dealu Mare pentru transportarea unei persoane 

supraponderale din dormitorul locuinţei până la echipajul de ambulanţă sosit pentru 

acordarea asistenţei medicale. 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 16 de solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 4 solicitări, 

SMURD Moreni la 4 solicitări, SMURD Titu la 5 solicitări şi SMURD Găeşti la 3 

solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: un caz social, 

traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, 

afecţiuni respiratorii, hipotermie, halenă alcoolică și dureri lombare, renale şi 

abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate 
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