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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 – 11.02.2011 

 - echipajele de pompieri de la Detașamentul Târgoviște au fost solicitați 

astfel: una pentru o ardere necontrolată unde au au acționat o oră și jumătate pentru 

stingerea a aproximativ 4000 mp vegetație uscată și o intervenție în comuna Ulmi 

pentru scoaterea unei persoane decedate dintr-un canal de scurgere a apei. 

 - un echipaj de pompieri de la Detașamentul Pucioasa a acționat în comuna 

Doicești pentru stingerea unei arderi necontrolate produse pe o suprafață de 

aprovimativ 1 hectar unde ardea vegetație uscată. În sprijinul echipajului de 

pomopieri au acționat și membrii din cadrul Serviciului Vo luntar pentru Situații de 

Urgență al localității. Acțiunea de stingere a durat aprovimativ o oră și jumătate. 

 - echipajul de pompieri de la Garda Fieni a fost solicitat pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la un motor de acționare al unei mori din cadr ul societății de 

prelucrare a cimentului din localitate. Incendiul a fost lichidat de personalul de pe 

locul de muncă până la sosirea echipajului serviciului profesionist de pompieri. 

 Cele două echipaje SMURD de la Târgoviște și Titu au intervenit în această 

perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 5 solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la  4(patru)  

solicitări, din care: doi pacienți cu cefalee și amețeli, un pacient cu contuzie 

hematoasă dorsal dreapta și dureri toracice și membre inferioare și un pacient cu alte 

afecțiuni medicale; 

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la un pacient cu 

retenție urinară și dureri în zona lombară.   

 Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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