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Buletin Informativ – 18.07.2011

Acest sfârşit de săptămână a fost unul „canicular” şi pentru echipajele de
intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa care au fost solicitate la
următoarele evenimente:
• Sâmbătă – 16 iulie, la ora 10:22,

pompierii de la Garda Corneşti au

intervenit în comuna Bilciureşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o
locuinţă. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că incendiul a fost
provocat de fiul proprietarului (cu vârsta mai mică de 6 ani) care, lăsat
nesupravegheat, s-a jucat cu chibriturile. Au ars: piese de mobilier (2 paturi şi 2
scaune), aparatură electrocasnică (un televizor, un fier de călcat şi o maşină de
cusut), articole de îmbrăcăminte şi un covor;
• Sâmbătă – 16 iulie, la ora 19:54, pompierii de la Garda Voineşti au fost
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă aflată în construcţie a
Şcolii generale din Voineşti. Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că
fumatul în locuri nepermise a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care
au ars piese vechi de mobilier (2 bănci şi un dulap);
• Sâmbătă – 16 iulie, la ora 23:35, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unei locuinţe din
comuna Gura Foii. Din primele cercetările efectuate la faţa locului, se pare că
folosirea intenţionată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiu a fost cauza
probabilă a producerii incendiului. Au ars: cca.50mp acoperiş, elemente de
tâmplărie (2 tocuri de geam şi 2 uşi) şi articole textile;

dormitorul unei locuinţe. Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că o
lumânare uitată aprinsă de proprietar, în dormitor, a fost cauza probabilă a
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intervenit în comuna Potlogi - sat Pitaru pentru stingerea unui incendiu izbucnit în
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• Sâmbătă – 16 iulie, la ora 23:50, pompierii de la Pichetul Potlogi au

producerii incendiului. Au ars: cca.40mp din acoperişul casei, un dulap şi articole
textile;
• Duminică – 17 iulie, la ora 08:00, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă (magazie) a Clubului
Copiilor din oraşul Găeşti. Din primele cercetările efectuate la faţa locului, se pare
că un scurtcircuit electric (provocat de un cablu electric defect) a fost cauza
probabilă a producerii incendiului, în care au ars cca.100mp acoperiş anexă, două
rafturi, două dulapuri şi mareriale inflamabile (diluant, ulei ricin, vopsea);
• În perioada 16-17 iulie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 7(şapte)
arderi necontrolate, în care au ars cca.12ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul

Găeşti (or.Găeşti - 1500mp şi com.Mătăsaru -

2000mp);
 Detaşamentul Pucioasa (or.Pucioasa - 200mp);
 Pichetul Potlogi (com.Corbi Mari - 1,8ha şi com.Potlogi - 7000mp);
 Garda Vişina (com.Vişina - 25mp);
 Garda Răcari (com.Conţeşti - 10ha);
• În urma fenomenelor meteo (vânt puternic şi precipitaţii abundente cu
descărcări electrice) care au avut loc în seara zilei de 17 iulie 2011, pompierii
dâmboviţeni au fost solicitaţi la următoarele evenimente:
 la ora 20:48, pompierii de la Detaşamentul Titu au fost solicitaţi pe
strada I.C.Vissarion din oraşul Titu pentru îndepărtarea unui copac
căzut pe un autoturism;
 la ora 20:58, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au fost solicitaţi
pe strada Trandafirilor din oraşul Pucioasa pentru îndepărtarea
acoperişului unei case (în suprafaţă de 20mp) smuls de vânt şi

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 20 solicitări.
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• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
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prăbuşit pe DN-71, care bloca circulaţia rutieră pe ambele sensuri;

- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 18
solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la 2
(două) solicitări.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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