MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
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Buletin Informativ – 07.03.2011
În acest sfărșit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Sâmbătă – 05 martie 2011, la ora 11:15, un echipaj de pompieri de la
Detaşamentul Pucioasa a fost solicitat în comuna Vulcana Băi - sat Vulcana de Sus
în urma căderii unui cablu electric în curtea unei gospodării. Pentru a se evita
producerea unui incendiu pompierii au asigurat zona până la înlăturarea pericolului;
• Sâmbătă – 05 martie 2011, la ora 15:17, pompierii de la Detaşamentul
Găeşti au intervenit în comuna Crângurile, la o ardere necontrolată, unde au ars
cca.500mp vegetaţie uscată;
• Duminică – 06 martie 2011, la ora 00:37, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au fost solicitaţi în comuna Ulmi - sat Viişoara pentru a transporta un
pacient de la locuinţa sa la ambulanţa SAJ cu care a fost transportat la spital;
• Duminică – 06 martie 2011, la ora 15:08, pompierii de la Detaşamentul
Pucioasa au fost solicitaţi în comuna Runcu (pe drumul forestier Valea Runcului),
unde un autoturism s-a răsturnat pe partea dreaptă, într-o râpă cu adâncimea de
cca.3-4m. Din cauza drumului accidentat autoturismul nu a putut fi scos, fiind
nevoie de intervenţia unei macarale;
• Duminică – 06 martie 2011, la ora 20:40, pompierii de la Detaşamentul
Găeşti au fost solicitaţi pentru asigurarea zonei în urma producerii unui accident
rutier pe autostrada A1-km.78 (pe raza localităţii Petreşti);
• 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.

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

Adresa: Târgovişte, Dâmboviţa, şoseaua Găeşti, nr.9 130087, Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020
Web-site: www.isudb.ro, e-mail: irp@isudb.ro

Page

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 5(cinci) solicitări.
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- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 5(cinci)

