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Buletin Informativ – 04.02.2013  

  

 În acest sfârşit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul 

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

 Sâmbătă - 02 februarie, la ora 13:45, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi şi au intervenit în mun.Târgovişte (zona campus 

universitar) pentru salvarea unui câine rămas blocat pe o bucată de lemn în mijlocul 

râului Ialomiţa; 

 Sâmbătă - 02 februarie, la ora 18:32, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au fost solicitaţi în comuna Cobia - sat Mânăstirea pentru a transporta o persoană 

supraponderală de la locuinţa sa, la ambulanţa SAJ; 

 Sâmbătă - 02 februarie, la ora 20:14, pompierii de la Detaşamentul 

Pucioasa au intervenit în comuna Vulcana Băi pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la o anexă gospodărească (fânar). Din cercetările efectuate, se pare că 

incendiul a pornit de la o ţigară  aprinsă aruncată la întâmplare pe plante furajere.Au 

ars: acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.60mp şi cca.1200kg plante furajere 

depozitate în anexă; 

 Duminică - 03 februarie, la ora 07:52, pompierii de la garda Răcari au 

intervenit pe DN-7, pe raza localităţii Slobozia Moară, pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la cabina unui autocamion. Un scurtcircuit provocat de un 

conductor electric defect sau neizolat corespunuător, se pare că a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului, în care au ars: elemente combustibile din cabina 

autocamionului, doi acumulatori şi două anvelope faţă; 

 Duminică - 03 februarie, la ora 23:01, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi pe Calea Domnească din mun.Târgovişte pentru a 

asigura zona în urma producerii unui accident rutier; 

 Luni - 04 februarie, la ora 02:56, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (fânar) 
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din comuna Ludeşti. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit electric 

provocat de utilizarea unor siguranţe fuzibile supradimensionate a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul anexei pe o suprafaţă de 

cca.50mp şi cca.2500kg plante furajere depozitate în anexă. Intervenţia promptă a 

pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuinţa proprietarului şi restul gospodăriei; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 38 de solicitări. 

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni 

respiratorii, halenă alcoolică, dureri abdominale, lombare şi renale. Pacienţii au fost 

transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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