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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BASARAB I" DÂMBOVIŢA 
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 
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 În ultimele 24 ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

Buletin Informativ – 01.03.2011 

• Luni – 28 februarie 2011, la ora 10:02, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit în comuna Şotânga pentru stingerea unui incendiu izbucnit 

la acoperişul unei anexe gospodăreşti. Din cercetările efectuate la faţa locului, se 

pare că un coş de fum neprotejat termic faţă de elemente combustibile a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului, în care au ars cca.50mp acoperiş anexă şi 

cca.10mp din acoperişul casei; 

• Luni – 28 februarie 2011, la ora 12:30, pompierii de la Detaşamentul 

Pucioasa au intervenit în oraşul Pucioasa pentru scoaterea şi salvarea unui câine, din 

râul Ialomiţa, cu ajutorul cordiţelor de salvare; 

• Luni – 28 februarie 2011, între orele 15:30-16:30, pompierii de la 

Detaşamentul Moreni au fost solicitaţi şi au acţionat pentru îndepărtarea ţurţurilor de 

pe acoperişul blocului D1, situat pe strada Victoriei din Mun.Moreni, pentru a se 

evita producerea unor accidente; 

• Luni – 28 februarie 2011, la ora 18:25, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au intervenit la o ardere necontrolată, pe un teren viran situat pe strada 

Calafat din Mun.Târgovişte, unde au ars cauciucuri uzate; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 7(şapte) solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la  4(patru) 

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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