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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
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 În ultimele 24 ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 02.02.2011 

• Marţi – 01 februarie 2011, între orele 12:50-14:15, pompierii de la 

Detaşamentul Moreni au fost solicitaţi şi au acţionat pentru îndepărtarea ţurţurilor de 

pe acoperişul blocului nr.2, situat pe strada cpt.Pantea Ion din Mun.Moreni, pentru a 

se evita producerea unor accidente; 

• Marţi – 01 februarie 2011, la ora 20:42, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost solicitaţi pe strada Avram Iancu din Mun.Târgovişte pentru a 

transporta un pacient imobilizat la pat, de la apartamentul său situat la etajul 4 al 

imobilului, la ambulanţa SAJ cu care a fost transportat la spital; 

• Marţi – 01 februarie 2011, la ora 20:46, pompierii de la Detaşamentul 

Găeşti au intervenit în comuna Morteni pentru stingerea unui incendiu izbucnit în 

podul unei anexe gospodăreşti (adăpost animale). Din cercetările efectuate la faţa 

locului, se pare că un scurtcircuit electric (produs de la un cablu electric neizolat 

corespunzător) a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul 

anexei pe o suprafaţă de cca.70mp şi cca. 2(două) tone plante furajere depozitate în 

podul anexei. Intervenţia promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor casa 

proprietarului;   

• Marţi – 01 februarie 2011, la ora 22:29, pompierii de la Garda Răcari au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din comuna Ciocăneşti. 

Un coş de fum deteriorat, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, 

Au ars: acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.100mp, cca.70mp tavan din lemn, 

piese de mobilier din 2(două) camere, aparatură electrocasnică (televizor şi combină 

frigorifică) şi 3(trei) uşi din PVC; 

• Azi – 02 februarie 2011, la ora 00:39, pompierii de la Detaşamentul Găeşti 

au intervenit în comuna Crângurile pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o 

locuinţă. Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că un coş de fum deteriorat, 

http://www.isudb.ro/�
mailto:irp@isudb.ro�


 

Adresa: Târgovişte, Dâmboviţa, şoseaua Găeşti, nr.9  130087, Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020 
Web-site: www.isudb.ro, e-mail: irp@isudb.ro 

Pa
ge

2 
Pa

ge
2 

a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars cca.30mp din 

acoperişul locuinţei, piese de mobilier dintr-o cameră şi articole de îmbrăcăminte; 

• Azi – 02 februarie 2011, la ora 05:51, echipajul de descarcerare de la 

Detaşamentul Târgovişte a intervenit în localitatea Bucşani pentru salvarea unei 

persoane prinsă sub autobuzul la care lucra pentru reparaţii. Persoanei în cauză i s-a 

acordat ajutor medical de către personalul de pe ambulanţa SMURD, aceasta 

refuzând transporul la spital.   

• Echipajul SMURD din cadrul Detaşamentului Târgoviște a intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 2(două) solicitări (un 

pacient care acuza dureri renale şi un pacient cu cefalee).  

 Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 

*     *     * 

 În ultima perioadă, a crescut numărul incendiilor produse la gospodăriile 

populaţiei, cauzate în principal de sistemele de încălzire (sobe cu/fără acumulare de 

căldură, coşuri pentru evacuarea fumului) şi instalaţiile electrice exploatate 

necorespunzător. 

ATENŢIE CETĂŢENI!  

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârşi 

tragic (cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante), Serviciul 

Prevenirea Incendiilor din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa vă reaminteşte 

câteva măsuri preventive ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră: 

• 

• în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta 

fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în 

zona lui sunt amplasate materiale combustibile;  

sobele şi coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de 

persoane specializate şi autorizate;  

• nu depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile sau  

materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de 

la coşurile pentru evacuarea fumului; 
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• amplasaţi în faţa uşiţelor sobelor o cutie metalică sau o coală de tablă de 70 x 

50 cm, aceasta asigurând protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe 

podea, a jarului sau lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea 

materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact; 

• focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;  

• evitaţi supraîncălzirea sobelor (acestea pot aprinde obiectele din apropiere, 

din cauza căldurii radiate);  

• înainte de culcare nu încarcaţi soba cu lemne, iar pe timpul nopţii nu lăsaţi 

arzătorul aprins la sobele alimentate cu gaze naturale; 

• se interzice utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, 

întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii; 

• se interzice suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai 

multor receptori; 

• nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice sau în 

apropierea acestora; 

Nu uitaţi un lucru! 

Este mult mai uşor să previi un incendiu, decât sã-l stingi ! 
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