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Buletin Informativ – 21.02.2011
În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Sâmbătă – 19 februarie 2011, la ora 03:05, pompierii de la Detaşamentul
Pucioasa au intervenit în localitatea Glodeni pentru stingerea unui incendiu izbucnit
la acoperişul unei anexe gospodăreşi (adăpost animale). Din cercetările efectuate la
faţa locului, se pare că utilizarea intenţionată a unei surse de aprindere pentru a
genera incendiul a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars cca.15mp
din acoperişul anexei şi cca.800kg plante furajere depozitate în podul acesteia;
• Sâmbătă – 19 februarie 2011, la ora 17:40, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit pe B-dul I.C.Brătianu din Mun.Târgovişte pentru stingerea
unui început de incendiu izbucnit la acoperişul unui spaţiu comercial. Intervenţia a
durat cca.10 minute, pagubele produse de flăcări fiind minime. A ars cca.un mp de
scândură din structura acoperişului.
• Duminică – 20 februarie 2011, la ora 11:04, un echipaj de intervenţie de la
Detaşamentul Titu a fost solicitat în comuna Braniştea – sat Dâmbovicioara în urma
fisurării unei conducte de transport gaze. Pompierii au asigurat zona pentru a
preîntâmpina producerea unui incendiu sau explozii până la remedierea deficienţei
de către echipele specializate sosite la faţa locului;
• Duminică – 20 februarie 2011, la ora 17:48, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit pe strada Lăzărică Petrescu din Mun.Târgovişte pentru a
transporta o persoană supraponderală, de la etajul 3 al imobilului în care locuieşte, la
ambulanţa SAJ care a transportat-o la spital;

autospeciale de intervenţie de la Detaşamentul Pucioasa s-au deplasat către locul
evenimentului. Din cauza drumului impracticabil, autospecialele nu au putut ajunge
până la locul incendiului, pompierii fiind nevoiţi să parcurgă pe jos cca.1,5km. Un
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incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Glodeni – sat Guşoiu. Două
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• Duminică – 20 februarie 2011, la ora 21:47, prin 112 a fost anunţat un

coş de fum neprotejat termic corespunzător faţă de materiale combustibile, se pare
că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul locuinţei pe o
suprafaţă de cca.40mp, cca.500kg plante furajere depozitate în podul casei, piese de
mobilier şi elemente de tâmplărie;
• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 8(opt) solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 4(patru)
solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 4(patru) solicitări.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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