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 BULETIN INFORMATIV– 05.02.2014  
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Marţi - 04 februarie, la ora 04:15, pompierii de la Detaşamentul Titu au 

intervenit în comuna Odobeşti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei 

locuinţe. Un coş de fum deteriorat se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.100mp, piese de 

mobilier, articole textile şi aparatură electrocasnică dintr-o cameră; 

 Marţi - 04 februarie, la ora 12:42, pompierii de la garda Fieni au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din comuna 

Pietroşiţa. O lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată se pare că a fost cauza probabilă a 

producerii incendiului. Au ars: piese de mobilier, articole textile şi elemente de 

tâmplărie din dormitor; 

 Marţi - 04 februarie, la ora 17:03, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

intervenit în comuna Crângurile, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul 

unei locuinţe. Din cercetările efecuate, se pare că jarul căzut dintr-o sobă direct pe 

materiale textile (covor) a condus la producerea incendiului, în care au ars: un fotoliu, o 

perdea şi un covor; 

 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, afecţiuni renale, 

dureri abdominale, lombare şi toracice. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru 

tratament de specialitate. 
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ATENŢIE la mijloacele de încălzire! 

Având în vedere faptul că în această perioadă se anunţă temperaturi foarte scăzute 

(ger), cetăţenii utilizează intens mijloacele de încălzire (de orice tip) şi instalaţiile 

electrice, acest fapt conducând la creşterea pericolului de incendiu la locuinţele şi 

gospodăriile populaţiei.   

Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Inspecţia de Prevenire din 

cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva recomandări esenţiale ce 

trebuie respectate în locuinţe şi gospodării, pentru siguranţa cetăţenilor şi a familiilor 

acestora: 

 Asiguraţi verificarea, repararea, izolarea termică și curăţarea periodică a 

sobelor și a coșurilor de fum - numai cu personal autorizat; 

 NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi 

evitaţi supraîncărcarea acesteia; 

 NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; 

 Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; 

 NU aşezaţi materiale combustibile în apropierea sobei sau pe aceasta; 

 Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; 

 NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă; 

 Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în 

cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau 

cumpăraţi-vă altele noi; 

 NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor 

combustibile; 

 NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice; 

 Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a 

adormi; 

 NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de 

încălzire electrice în funcţiune. 

Cetăţeni, nu uitaţi! 

Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile. 
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