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Buletin Informativ – 17.05.2011

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Luni – 16 mai, la ora 16:00, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit la o ardere necontrolată în comuna Mătăsaru pentru stingerea unei
suprafeţe de cca.4000mp de vegetaţie uscată;
 În această dimineaţă, la ora 07:31, pompierii de la Detaşamentul Titu au
intervenit cu 2(două) autospeciale în comuna Braniştea - sat Dâmbovicioara pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la camera motoarelor unei locomotive Diesel, care
făcea parte dintr-un tren personal ce circula pe ruta Pietroşiţa - Titu. Imediat ce a
observat că iese fum din camera motoarelor, mecanicul locomotivei a sunat la 112
pentru a anunţa evenimentul, după care a decuplat locomotiva de restul garniturii
trenului, ducând-o la o distanţă de siguranţă faţă de restul vagoanelor. Din primele
cercetări efectuate la faţa locului, se pare că scurgerile de lichide combustibile pe
elementele supraîncălzite ale motoarelor au fost cauza probabilă a producerii
incendiului. Au ars mase plastice din componenţa instalaţiei electice din camera
motoarelor şi scurgeri de lichide combustibile. Pompierii au intervenit cu
promptitudine, lichidând incendiul în cca.15 minute. În urma evenimentului nu s-au
înregistrat victime;
În urma fenomenelor meteo (vânt puternic şi precipitaţii abundente) care au
avut loc în seara zilei de 16 mai 2011, pompierii dâmboviţeni au fost solicitaţi la
următoarele evenimente:

acoperiş smuls vânt de pe un bloc de locuinţe. Acoperişul (în suprafaţă de
cca.40mp) a căzut peste 5(cinci) autoturisme aflate în parcarea din faţa blocului;
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 Luni – 16 mai, la ora 19:46, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au

 Luni – 16 mai, la ora 10:00, pompierii de la Detaşamentul Titu au fost
solicitaţi pe strada Regiei din oraşul Titu pentru îndepărtarea a 2(doi) copaci căzuţi
pe partea carosabilă;
 Luni – 16 mai, la ora 20:05, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au fost
solicitaţi pe strada prof.Stancu Ion din oraşul Găeşti pentru evacuarea apei dintr-o
gospodărie inundată (casa de locuit şi curte);
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 6 solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 5(cinci)
solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la o solicitare.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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