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Buletin Informativ – 03.01.2012 

 În perioada 31 decembrie 2011 - 03 ianuarie2012 echipajele de intervenţie din 

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

 Pompierii dâmboviţeni au intervenit în această perioadă la 4(patru) arderi 

necontrolate, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (în com.Ulmi, unde au ars cca.500mp de 

vegetaţie uscată şi în cartierul Priseaca din Mun.Târgovişte, unde au ars 

cca.2500mp de vegetaţie uscată );  

 Detaşamentul Găeşti (la o locuinţă din oraşul Găeşti, unde a ars 

funinginea din interiorul coşului de fum); 

 Garda Corneşti (în com.Corneşti, unde a ars cca.5000mp de vegetaţie 

uscată); 

 Duminică - 01 ianuarie 2012, la ora 01:30, pompierii de la Detaşamentul 

Găeşti au intervenit cu 2(două) autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit 

la acoperişulul unei anexe gospodăreşti din comuna Hulubeşti. Din primele cercetări 

efectuate la faţa locului, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de aprindere 

pentru a genera incendiu a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: 

acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.60mp şi cca.3500kg plante furajere; 

 Duminică - 01 ianuarie 2012, la ora 19:43, un echipaj de intervenţie de la 

Pichetul Potlogi a fost solicitat în comuna Corbii Mari - sat Vadu Stanchii pentru a 

asigura zona în urma producerii unui accident rutier; 

 Duminică - 01 ianuarie 2012, la ora 23:58, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit cu 2(două) autospeciale pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la acoperişulul unei locuinţe din comuna Nucet. Un coş de fum neprotejat 

termic corespunzător faţă de materiale combustibile, se pare că a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului, în care au ars acoperişul casei pe o suprafaţă de 

cca.50mp, piese de mobilier şi aparatură electrocasnică; 
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 Marţi - 03 ianuarie 2012, la ora 02:16, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit în comuna Măneşti - sat Drăgăeşti Pământeni pentru 

stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei case. Din cercetările efectuate, se 

pare că un coş de fum neprotejat termic corespunzător faţă de materiale 

combustibile a fost cauza probabilă a producerii incendiului. A ars acoperişul 

locuinţei pe o suprafaţă de cca.10mp. 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 35 de solicitări. 

 Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit la 20 solicitări, iar echipajul 

SMURD Titu a intervenit la 15 solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați 

paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, 

amețeli, vărsături, halenă alcoolică, probleme respiratorii, dureri lombare, renale și 

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