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În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
Ieri - 06 decembrie, la ora 13:33, echipa pirotehnică de la Detaşamentul
Târgovişte s-a deplasat la un operator economic din Mun.Târgovişte pentru ridicarea
unor elemente de muniţie, respectiv o bombă explozivă cal.60mm cu încărcăttor,
fără focos şi o grenadă defensivă cu focos deteriorat, în stare de funcţionare. Acestea
au fost ridicate, transportate şi depozitate în vederea distrugerii ulterioare;
Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgenţă la 13 solicitări.
Echipajul SMURD Târgovişte a intervenit la 12 solicitări, iar echipajul
SMURD Titu a intervenit la o solicitare. Afecţiunile pentru care au fost solicitaţi
paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee,
ameţeli, vărsături, dureri lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au fost transportaţi
la spital pentru tratament de specialitate.
o Mânăstirea „Înălţarea Domnului” de la „cota 1000” din comuna Moroieni a
rămas fără apă din cauza dispariţiei (furtului) unei porţiuni din conducta de
alimentate cu apă a lăcaşului de cult.
Pentru asigurarea necesarului de apă, până la rezolvarea acestei situaţii, în
cursul zilei de ieri, o autospecială de la Detaşamentul Pucioasa şi două de la
Garnizoana Târgovişte (MApN) au transportat apă (cca.15mc) şi s-a acţionat pentru
umplerea bazinelor de apă ale mânăstirii, care au o capacitate totală de cca.35-

asigura transportul de apă până la umplerea bazinelor mânăstirii.
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Şi în cursul zilei de azi, Detaşamentul Pucioasa şi Garnizoana Târgovişte va

1

40mc.

