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Buletin Informativ – 17.11.2011

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Ieri - 16 noiembrie 2011, pompierii de la Pichetul Potlogi au intervenit la o
ardere necontrolată, în comuna Corbii Mari, unde au ars cca.2000mp de vegetaţie
uscată;
 Ieri - 16 noiembrie 2011, la ora 15:11, pompierii de la garda Voineşti au
intervenit în comuna Cândeşti - sat Cândeşti Vale pentru stingerea unui incendiu
izbucnit în podul unei anexe gospodăreşti (fânar). Un scurtcircuit electric provocat
de un conductor electric defect, se pare că a fost cauza probabilă a producerii
incendiului. Au ars cca.1000kg plante furajere (fân). Pompierii au lichidat incendiul
după cca.30 minute, salvând din calea flăcărilor locuinţa proprietarului;
 Ieri - 16 noiembrie 2011, la ora 15:28, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au fost solicitaţi în comuna Ulmi - sat Nisipuri pentru salvarea unei
bovine căzută şi rămasă blocată într-un şanţ plin cu nămol. După cca.20 de minute,
pompierii ajutaţi de câţiva cetăţeni au reuşit să scoată animalul din mâl;
 Azi - 17 noiembrie 2011, la ora 08:36, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit pe B-dul Independenţei din Mun.Târgovişte pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. 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: acumulatorul, elemente din
material plastic şi izolaţia cablurilor electrice din compartimentul motor, iar capota

pentru a acorda ajutor medical de urgență la 6(şase) solicitări. Pacienţii au fost
transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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 Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit în această perioadă
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autoturismului a fost deteriorată.

