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 BULETIN INFORMATIV– 07.11.2013 
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Miercuri - 06 noiembrie, la ora 05:43, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un magazin mixt din comuna 

I.L.Caragiale. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit provocat de un aparat 

electrocasnic (filtru de cafea) a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: 

tavanul din pvc al spaţiului comercial, aparatură electrocasnică şi electronică şi marfă 

combustibilă din magazin; 

 Miercuri - 06 noiembrie, la ora 16:30, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

fost solicitaţi la un accident rutier produs în satul Cuparu din comuna Dragodana. În 

urma producerii accidentului, o conductă de gaze a fost avariată, iar un stâlp de 

susţinere a cablurilor electrice a fost rupt, existând pericolul producerii unei explozii. 

Pentru a preveni producerea unui eveniment, pompierii au asigurat zona până la 

rezolvarea problemelor de către echipele specializate; 

 Miercuri - 06 noiembrie, la ora 16:30, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au fost solicitaţi pe B-dul Independenţei din din Mun.Târgovişte, pentru a debloca uşa 

unui apartament amplasat la etajul 4 al unui bloc de locuinţe. În sufragerie a fost găsită 

o persoană de sex masculin căzută pe covor, fiind în imposibilitatea de a se deplasa. 

Persoana a fost salvată, primind la faţa locului îngrijiri medicale. 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 25 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii şi renale, dureri 
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abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de 

specialitate. 
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