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 BULETIN INFORMATIV– 07.10.2014  
   

 În ultimele 24 de ore, 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 3(trei) incendii de 

vegetaţie, în care au ars cca. un hectar de vegetaţie uscată, astfel: 

 Garda Vişina (com.Şelaru – 5000mp şi com.Ulieşti - 1000mp); 

 Garda Potlogi (com.Potlogi – 2500mp); 

 Luni - 06 octombrie, la ora 12:09, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit în comuna Filipeştii de Pădure pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o 

anexă gospodărească (magazie). Un rest de ţigară aprinsă aruncată la întâmplare se pare 

că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars magazia (din lemn) pe o 

suprafaţă de cca.20mp; 

 Luni - 06 octombrie, la ora 13:17, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada I.E.Florescu din mun.Târgovişte pentru a transporta o persoană 

de la ambulanţă la domiciliu; 

 Luni - 06 octombrie, la ora 14:53, un echipaj de la Detaşamentul Târgovişte a 

fost solicitat pe strada Diaconu Coresi din mun.Târgovişte pentru a debloca uşa unui 

apartament, unde proprietarul nu răspundea la apelurile vecinilor. Pompierii au intrat pe 

balcon cu ajutorul scării culisabile şi apoi în apartament, unde a fost găsit, în stare 

conştientă, proprietarul apartamentului (cu probleme auditive); 

 Luni - 06 octombrie, la ora 19:56, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe B-dul Unirii din mun.Târgovişte pentru a debloca uşa unui apartament. 

Utilizând mijloacele tehnice din dotare pompierii au deblocat uşa, găsindu-l pe 

proprietar, în stare conştientă, căzut în holul apartamentului; 
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 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 31 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, dureri abdominale, 

toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de 

specialitate. 
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