
                    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  Persoana de contact: Lt.colonel Eduard ȚELEA 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  Tel. 0722743485 / 0722534344 
                     E-mail: irp@isudb.ro 

     

 

 

           INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

                                ”BASARAB I” DÂMBOVIȚA  

                COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

1 / 1 
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 BULETIN INFORMATIV– 23.05.2014  
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Joi - 22 mai, la ora 05:19, pompierii de la Detașamentul Titu au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie) din comuna 

Braniştea. În urma cercetărilor efectuate se pare că utilizarea focului deschis în spaţii 

închise a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: acoperişul 

magaziei pe o suprafaţă de cca.20mp şi cca.4 tone lemn de foc; 

 Joi - 22 mai, la ora 14:37, un echipaj de la Garda Voineşti a fost solicitat în 

comuna Malu cu Flori - sat Micloşanii Mici, pentru salvarea unei bovine care a rămas 

blocată într-o groapă cu nămol. A fost o misiune dificilă din cauza faptului că animalul 

se afundase cca. un metru în nămol, dar în cele din urmă pompierii au reuşit scoaterea în 

siguranţă a bovinei la suprafaţă; 

 În după amiaza zilei de joi - 22 mai, în urma precipitaţiilor abundente căzute în 

zona de nord a judeţului, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au fost solicitaţi şi au 

intervenit pentru evacuarea apei din beciurile inundate în două locaţii din oraşul 

Pucioasa (beciul unei case pe strada Patrana şi subsolul unui operator economic pe 

strada Republicii) ; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 22 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni renale, dureri abdominale şi 

lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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