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Buletin Informativ – 01.11.2011

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Ieri - 31 octombrie 2011, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 4(patru)
arderi necontrolate, în care au ars cca. 3ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Titu (or.Titu/sat Sălcuţa - 2000mp şi com.Sălcioara 1,5ha);
 Pichetul Potlogi (com.Potlogi - 1ha şi com.Corbii Mari - 1000mp)
 Ieri - 31 octombrie 2011, la ora 10:19, pompierii de la Detaşamentul
Pucioasa au intervenit în comuna Brăneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
o anexă gospodărească (magazie). Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că
un scurtcircuit electric provocat de un conductor electric defect a fost cauza
probabilă a producerii incendiului. Au ars: anexa pe o suprafaţă de cca.10mp, piese
de mobilier şi un aragaz. Pompierii au lichidat incendiul după cca.30 minute,
salvând din calea flăcărilor locuinţa proprietarului;
 Ieri - 31 octombrie 2011, la ora 13:26, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit cu 2(două) autospeciale pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o gospodărie din comuna Dragomireşti - sat Geangoeşti. Un scurtcircuit
electric provocat de un conductor electric defect se pare că a fost cauza probabilă a
producerii incendiului. Au ars: acoperişurile a trei anexe (bucătărie, magazie şi
adăpost animale) pe o suprafaţă de cca.90mp, cca. 400kg coceni, cca.1000kg fân,
cca.50ml de cablu electric şi un motor electric. Incendiul a fost stins după cca. o oră,

Moreni au intervenit în comuna Gura Ocniţei pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o anexă gospodărească (adăpost de animale). Se pare că, lăsat
nesupravegheat, fiul proprietarului s-a jucat cu chibriturile în anexă generând
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 Ieri - 31 octombrie 2011, la ora 15:58, pompierii de la Detaşamentul

1

fiind salvată locuinţa proprietarului;

incendiul. Au ars: acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.20mp şi cca.500kg fân. La
stingerea incendiului, care a fost lichidat după cca.50 de minute, a participat şi
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Gura Ocniţei cu o
autospecială şi 5(cinci) pompieri voluntari. Intervenţia promptă a pompierilor a
salvat din calea flăcărilor locuinţa proprietarului şi locuinţele situate în imediata
vecinătate;
 Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit în această perioadă
pentru a acorda ajutor medical de urgență la două solicitări (o persoană cu
hipertensiune arterială şi dureri toracice şi o persoană care acuza dureri la membrul
inferior stâng). Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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