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 BULETIN INFORMATIV– 20.07.2015 - Intervenţii de weekend 
   

 În acest sfârşit de săptămână, 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 2(două) incendii de 

vegetaţie, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte a intervenit în Com.Dragomireşti, unde au ars 

cca. 5000mp vegetaţie uscată; 

 Garda Răcari a intervenit în oraşul Răcari, unde au ars cca. 50mp 

vegetaţie uscată şi 5mp gard din lemn; 

  Sâmbătă - 18 iulie, la ora 17:16, pompierii de la Garda Voineşti au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe din comuna Voineşti. 

Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric 

produs din cauza unui conductor electric defect.Au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă 

de cca.180mp şi cca.2000 kg de fîn depozitat în podul locuinţei; 

 Duminică - 19 iulie, la ora 16:37, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Dumitru Oprescu din mun.Târgovişte pentru a transporta un 

pacient de la ambulanţa SAJ la apartamentul său; 

 Duminică - 19 iulie, la ora 17:00, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Ion Ciorănescu din mun.Târgovişte pentru a debloca uşa unui 

apartament; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 63 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, lipotimie, afecţiuni renale, dureri 
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abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament 

de specialitate. 

*     *     * 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa face apel către 

cetățenii dâmboviţeni să înceteze a mai da foc vegetaţiei uscate, miriştilor şi resturilor 

vegetale, mai ales că traversăm o perioadă caniculară şi secetoasă, iar legislaţia în 

vigoare stipulează foarte clar că: „În perioadele de caniculă şi secetă prelungită 

arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă”. 

 Trebuie înţeles faptul că aceste incendii de vegetaţie reprezintă un pericol 

pentru viaţă, bunuri şi mediu, fiind o ameninţare pentru siguranța cetățenilor şi a 

gospodăriilor acestora, afectând de multe ori și traficul rutier, prin reducerea vizibilităţii 

din cauza fumului care inundă căile rutiere.  

Cetăţeni, nu uitaţi! 

Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale. 
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