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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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Buletin Informativ – 12.12.2011  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Duminică - 11 decembrie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 3(trei) 

arderi necontrolate, astfel: 

 Detaşamentul Pucioasa (în com.Vulcana Băi, unde au ars cca.500mp 

de vegetaţie uscată);  

 Garda Voineşti (în com.Bărbuleţu, unde a ars cca.1ha de vegetaţie 

uscată); 

 Detaşamentul Târgovişte (la o locuinţă din com.Perşinari, unde a ars 

funinginea de pe un coş de fum); 

 Sâmbătă - 10 decembrie, la ora 17:20, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au fost solicitaţi şi au acţionat pentru sablarea şi degajarea părţii carosabile în urma 

unui accident rutier produs pe autostrada A1 - km70 (pe raza comunei Petreşti); 

 Sâmbătă - 10 decembrie, la ora 01:24, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei 

locuinţe din comuna Răzvad - sat Gorgota. Din cercetările efectuate, se pare că un 

coş de fum deteriorat a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: 

acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.40mp şi cca. 2000kg de fân; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 13 solicitări. 

Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit la 8(opt) solicitări, iar echipajul 

SMURD Titu a intervenit la 5(cinci) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost 

solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, 

cefalee, amețeli, vărsături, lipotimie, dureri lombare, renale și abdominale. Pacienţii 

au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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