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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 

 

Buletin Informativ – 20.07.2011  

  

 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Marţi – 19 iulie, la ora 09:59,  pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit în comuna Aninoasa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un 

tomberon de gunoi. Neglijenţa unui fumător care a aruncat în container un rest de  

ţigară aprinsă, se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars 

cca.2000kg gunoi menajer; 

• Marţi – 19 iulie, la ora 14:03, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o secţie de producţie a unui 

operator economic din oraşul Pucioasa. Incendiul a fost lichidat rapid (cca.20 

minute) de către pompieri, sosiţi la faţa locului cu două autospeciale de intervenţie. 

Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că un scurtcircuit electric 

produs de un conductor electric defect a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars: ambalaje din mase plastice şi hârtie, materiale textile şi o uşă;  

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 10 solicitări. 

Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 9(nouă) solicitări, 

iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la o solicitare.  

 Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme 

din diverse cauze, HTA, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare, abdominale, 

cervicale și halenă alcoolică. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament 

de specialitate. 
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