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 În acest sfârşit de săptămână, marcat de trecerea în Noul An 2011, echipajele 

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

următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 03.01.2011 

• Sâmbătă – 01 ianuarie 2011, la ora 01:00, pompierii de la garda Răcari au 

fost solicitaţi în comuna Brezoaiele pentru asigurarea zonei în urma producerii unui 

accident rutier; 

• Sâmbătă – 01 ianuarie 2011, la ora 01:31, pompierii de la Detaşamentul 

Moreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unei 

locuinţe din comuna Valea Lungă – sat Gorgota. Supraîncălzirea unui mijloc de 

încălzire local (şemineu), se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, 

în care au ars cca.5(cinci) mp perete din lemn. Intervenţia promptă a pompierilor a 

salvat din calea flăcărilor locuinţa proprietarului; 

• Sâmbătă – 01 ianuarie 2011, la ora 03:42, pompierii de la garda Răcari au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din comuna 

Butimanu – sat Ungureni.Cauza probabilă a producerii incendiului, se pare că a fost 

un coş de fum amplasat sau neprotejat corespunzător faţă de elemente combustibile. 

Au ars cca.10mp acoperiş casă şi cca.20mp tavan fals. 

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

“sărbătorit” acest început de an, intervenind în această perioadă pentru a acorda 

ajutor medical de urgență la 17 solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la  11 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 6(şase) solicitări.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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