MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

Buletin Informativ – 04.01.2011
În ultimele 24 ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Ieri – 03 ianuarie 2011, la ora 09:49, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au fost solicitaţi pe Aleea Griviţa 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;
• Ieri – 03 ianuarie 2011, la ora 22:00, pompierii de la Detaşamentul
Pucioasa au fost solicitaţi în comuna Doiceşti (pe DN71) pentru asigurarea zonei în
urma producerii unui accident rutier;
• Azi – 04 ianuarie 2011, la ora 02:36 pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit pe strada Petru Cercel din mun.Târgovişte pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat în parcarea unui supermarket. Din
primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că un scurtcircuit electric provocat
de un cablu electric neizolat corespunzător a fost cauza probabilă a producerii
incendiului. Flăcările au distrus autoturismul aproape în totalitate, extinzându-se şi
la un alt autoturism parcat în imediata apropiere, însă pagubele produse acestuia nu
au fost însemnate;
• Azi – 04 ianuarie 2011, la ora 05:52, pompierii de la Garda Fieni au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei case din comuna
Pietroşiţa. Un coş de fum neprotejat termic corespunzător faţă de elementele
combustibile din structura acoperişului, se pare că a fost cauza probabilă a
producerii incendiului, în care au ars cca.10mp din acoperiş. Intervenţia promptă a

Târgovişte au fost solicitaţi pe Aleea Trandafirilor din Mun.Târgovişte pentru a
transporta o persoană supraponderală, de la etajul 1 al imobilului în care locuieşte, la
ambulanţa SAJ care a transportat-o la spital;
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• Azi – 04 ianuarie 2011, la ora 06:19, pompierii de la Detaşamentul
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pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuinţa proprietarului;

• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 6(şase) solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgovi
ște a intervenit la

3(trei)

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 3(trei) solicitări.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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