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Buletin Informativ – 13.05.2013  

  

 În acest sfârşit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul 

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

 În această perioadă, pompierii dâmboviţeni au intervenit la trei incendii de 

vegetaţie, în care au ars cca.0,2 hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Găeşti (com.Crângurile- 1500mp); 

 Garda Voineşti (com.Tătărani - 250mp şi com.Voineşti - 200mp); 

 Sâmbătă - 11 mai, la ora 11:24, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit pe strada Cpt.Pantea Ion din mun.Moreni, pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit în holul unui apartament. Un scurtcircuit electric provocat de un conductor 

electric cu izolaţia deteriorată, se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care au ars: un tablou electric şi cca.1mp lambriu din pvc; 

 Sâmbătă - 11 mai, la ora 12:23, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe str.I.C.Brătianu din mun.Târgovişte pentru a transporta un pacient 

supraponderal, dintr-un salon al Spitalului Municipal Târgovişte, la ambulanţa SAJ; 

 Duminică - 12 mai, la ora 10:56, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

fost solicitaţi pentru salvarea unei bovine rămasă blocată într-o groapă cu nămol pe 

râul Cricovul Dlce, în zona unei balastiere din comuna I.L.Caragiale. Pompierii au 

scos bovina la mal utilizând cordiţe de salvare; 

 Duminică - 12 mai, la ora 16:29, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au 

intervenit în comuna Moţăieni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pubelă 

de gunoi, care a luat foc de la un rest de ţigară aprinsă aruncată la întâmplare de un 

fumător neglijent; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 42 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, halenă alcoolică, afecţiuni 
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respiratorii, dureri abdominale, lombare şi renale. Pacienţii au fost transportaţi la 

spital pentru tratament de specialitate. 
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