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 BULETIN INFORMATIV– 06.01.2014  
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Luni - 05 ianuarie 2015, la ora 09:32, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au fost solicitaţi şi au intervenit pe strada Vlad Ţepeş din mun.Târgovişte pentru 

salvarea unui câine care a rămas blocat în subsolul unui bloc; 

 Luni - 05 ianuarie 2015, la ora 14:08, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit în comuna Dărmăneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în camera unei 

centrale termice (situate la subsolul locuinţei). Din cercetările efectuate se pare că 

alimentarea defectuoasă cu combustibil a centrelei termice (ce funcţiona cu combustibil 

solid - lemn) a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars obiecte de 

mobilier din camera centralei termice. În urma producerii incendiului, o persoană de sex 

masculin a suferit arsuri pe antebraţul drept şi zona facială, fiind preluat şi transportat la 

spital de un echipaj de ambulanţă SAJ; 

 Luni - 05 ianuarie 2015, la ora 14:20, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au fost solicitaţi pe strada Dr.Dumitru Oprescu din mun.Târgovişte pentru a transporta o 

persoană supraponderală de la ambulanţa SAJ la locuinţa sa; 

 Marţi - 06 ianuarie 2015, la ora 03:06, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au fost solicitaţi pe B-dul Unirii din mun.Târgovişte pentru stingerea unui tomberon de 

gunoi. Incendiul se pare că s-a luat produs din cauza unui rest de ţigară aprinsă aruncată 

în tomberon de un cetăţean neglijent; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 46 de solicitări. 
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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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