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Buletin Informativ – 25.02.2013  

 În acest sfârşit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul 

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

 Sâmbătă - 23 februarie, la ora 13:59, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi pe B-dul Unirii din mun.Târgovişte pentru a debloca uşa 

unui apartament; 

 Sâmbătă - 23 februarie, la ora 15:57, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit pe strada Lt.Stancu Ion din mun.Târgovişte pentru stingerea 

unui incendiu izbucnit în baia unei locuinţe. Un scurtcircuit provocat de un 

conductor electric defect, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, 

în care au ars: o maşină de spălat, articole textile şi obiecte de mobilier din baia 

locuinţei; 

 Sâmbătă - 23 februarie, la ora 17:22, pompierii de la Garda Voineşti au 

intervenit în comuna Malu cu Flori pentru stingerea unui incendiu izbucnit în 

dormitorul unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a pornit din 

cauza neglijenţei proprietarului care a încercat să aprindă focul în sobă utilizând 

substanţe inflamabile (benzină). Au ars: obiecte de mobilier, articole textile şi 

tâmplărie din dormitor. Proprietarul a suferit arsuri la nivelul capului, fiind preluat şi 

transportat la spital de către un echipaj al ambulanţei SAJ; 

 Duminică - 24 februarie, la ora 11:34, pompierii de la Detaşamentul 

Moreni au intervenit la o locuinţă situată în comuna I.L.Caragiale - sat Ghirdoveni, 

unde a ars funinginea din interiorul coşului de fum; 

 Duminică - 24 februarie, la ora 15:52, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au fost solicitaţi la o casă din comuna Dragodana pentru a stinge funinginea care s-a 

aprins în interiorul unui coş de fum; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 30 de solicitări. 



 

Adresa: Târgovişte, Dâmboviţa, şoseaua Găeşti, nr.9  130087, Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020 
Web-site: www.isudb.ro, e-mail: irp@isudb.ro 

P
ag

e2
 

P
ag

e2
 

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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