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 BULETIN INFORMATIV– 06.01.2014 - Intervenţii la început de an 
   

 În acest început de an, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Miercuri - 01 ianuarie, la ora 05:47, pompierii de la Garda Corneşti au 

intervenit în comuna Butimanu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă 

gospodărească. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a fost provocat de un 

mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat. Au ars cca.2mc lemne de foc depozitate în 

magazie; 

 Miercuri - 01 ianuarie, la ora 14:32, pompierii de la Garda Corneşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din 

comuna Corneşti. Un scurtcircuit electric provocat de un conductor electric defect sau 

neizolat corespunzător, se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars: 

piese de mobilier din dormitor şi un televizor; 

 Miercuri - 01 ianuarie, la ora 15:18, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au 

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

locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de 

aprindere pentru a genera incendiul a fost cauza probabilă a producerii acestuia. Au ars: 

acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.6mp şi articole textile din podul locuinţei; 

 Miercuri - 01 ianuarie, la ora 23:32, pompierii de la Garda Răcari au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din comuna Ciocăneşti. 

Un coş de fum deteriorat, se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars: 

acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.25mp şi cca.10mp tavan din lemn; 

 Vineri - 03 ianuarie, la ora 20:16, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din 
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comuna Bezdead. Un coş de fum deteriorat, se pare că a fost cauza probabilă a 

producerii incendiului, în care a ars tavanul dormitorului pe o suprafaţă de cca.5mp; 

 Sâmbătă - 04 ianuarie, la ora 10:58, pompierii de la Detaşamentul Titu au fost 

solicitaţi pe strada Gării din oraşul Titu, pentru salvarea unui câine care a rămas blocat 

sub un autoturism. Pompierii au acţionat pentru eliberarea căţelului, prin ridicarea 

autoturismului; 

 Duminică - 05 ianuarie, la ora 20:35, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au intervenit în comuna Aninoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă 

gospodărească. Din cercetările efectuate, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de 

aprindere pentru a genera incendiul a fost cauza probabilă a producerii acestuia. Au ars: 

acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.24mp şi cca.5mc lemne de foc depozitate în 

magazie; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 145 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, intoxicaţii alimentare, afecţiuni 

respiratorii, afecţiuni renale, halenă alcoolică, dureri abdominale, lombare şi toracice. 

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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