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Buletin Informativ – 27.12.2011  

 În această perioadă, marcată de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, echipajele 

de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la 

următoarele evenimente: 

 Sâmbătă - 24 decembrie, la ora 03:58, pompierii de la Garda Voineşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (grajd) 

din comuna Văleni Dâmboviţa. Din cercetările efectuate, se pare că folosirea 

intenţionată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiu a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului. A ars acoperişul grajdului pe o suprafaţă de 

cca.100mp şi cca.14 tone de plante furajere; 

 Duminică - 25 decembrie, la ora 11:29, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit pe strada Oltului din Mun.Târgovişte pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie). Se pare că incendiul a pornit 

de la un copil lăsat nesupravegheat care s-a jucat cu focul lângă magazie. Au ars: 

acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.8mp şi izolaţia din polistiren a casei vecine 

pe o suprafaţă de cca.10mp. Intervenţia promptă a pompierilor a salvat din calea 

flăcărilor casa vecină; 

 Luni - 26 decembrie, la ora 09:56, pompierii de la Garda Voineşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei case din comuna 

Bărbuleţu. Din cercetările efecuate, se pare că jarul sau scânteile purtate de vânt şi 

căzute pe materiale combustibile au fost cauza probabilă a producerii incendiului. 

Au ars: acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.120mp şi cca.3 tone de plante 

furajere depozitate în podul casei; 

 Marţi - 27 decembrie, la ora 05:50, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi în comuna Văcăreşti pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la un autoturism. Un scurtcircuit provocat de un conductor electric defect, 

se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars elementele 
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combustibile din compartimentul motor şi a fost deteriorată vopseaua de pe capota 

maşinii; 

 Marţi - 27 decembrie, la ora 07:12, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit pe strada Justiţiei din Mun.Târgovişte pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la o autoutilitară de salubrizare. Un rest de ţigară aprinsă aruncată 

în bena autoutilitarei, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. A 

ars gunoiul menajer din benă; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 32 solicitări. 

Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit la 22 solicitări, iar echipajul 

SMURD Titu a intervenit la 10 solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați 

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

amețeli, vărsături, halenă alcoolică, probleme respiratorii, dureri lombare, renale și 

abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa 


