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Buletin Informativ – 21.11.2011
În acest sfârșit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:


Sâmbătă - 19 noiembrie 2011,
o pompierii de la Garda de Intervenție Răcari au fost alertați pentru un
incendiu produs la Școala nr. 2 din localitatea Tărtășești. Sosiți la locul
evenimentului și în urma recunoașterii efectuate de garda de intervenție nu a
fost constatată existența incendiului.
o Detaşamentul Găeşti a deplasat un echipaj de pompieri pe strada Cuza
Vodă, bl.22, et. 2 din orașul Găești pentru deblocarea unei uși. Echipajul de
intervenție a pătruns în apartament prin geamul dormitorului folosind scara
culisabilă. Proprietara apartamentului uitase focul de la aragaz aprins.
o un echipaj de pompieri de la Detașamentul Târgoviște a fost solicitat la
o ardere necontrolată în Cartierul Priseaca din municipiul Târgoviște. S-a
acționat pentru stingerea vegetației uscate pe o suprafață de aproximativ 50
mp de pe marginea DN 72A.
Duminică - 20 noiembrie 2011:
o la ora 01:35, pompierii de la Garda Cornești au intervenit în comuna
Niculești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism VW Golf 3.
Se pare că, un scurtcircuit la un cablu electric defect a generat incendiul. La
sosirea echipajului de pompieri autoturismul era cuprins în totalitate de
flăcări. A fost salvată din calea flăcărilor o locuință din imediata apropiere;
o la ora 01:58, echipajul de descarcerare de la Detașamentul Moreni a
comuna I.L.Caragiale, sat Mija, soldat cu 5 victime. Sosiți la locul
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fost solicitat să acționeze la un accident de circulație produs pe DN 72 în
evenimentului pompierii au acționat pentru preluarea victimelor de către
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ambulanțele SAJ, iluminarea zonei accidentului și curățarea carosabilului;
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o la ora 23:08, un echipaj de pompieri de la Detașamentul Târgoviște a
acționat pe DJ 711, pe raza comunei Băleni pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la un autoturism Dacia 1310. Din primele cercetări se pare că
scurgerile de combustibil au generat incendiul. Au ars elemente combustibile
din compertimentul motor și din partea frontală a mașinii, precum și
cauciucurile față;
o la ora 23:46, pompierii de la Detașamentul Moreni au fost solicitați
pentru stingerea unui incendiu la izolația unei conducte de transport gaze în
comuna Gura Ocniței. Utilizarea unui dispozitiv de tăiere fără respectarea
normelor de prevenire și stingere a incendiilor a fost cauza probabilă a
producerii incendiului. A ars protecția PVC a conductei de transport gaze pe o
lungime de cca. 7ml.


Luni - 21 noiembrie 2011:
o la ora 04:03, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au intervenit în
municipiul Târgoviște, cartier Priseaca pentru stingerea unui incendiu izbucnit
la o anexă gospodărească. Din primele cercetări se pare că focul a fost
provocat de neglijența unui fumător care a aruncat o țigară la întâmplare. A
ars acoperișul anexei pe o suprafață de cca.10mp, 6mp OSB și 6mp polistiren;
o la ora 03:42, pompierii de la Detașamentul Titu au fost solicitați să
acționeze în Titu, sat Fusea ca urmare a unui accident rutier. Un autotren a
derapat și a căzut de pe pod pe șinele de cale ferată. În urma accidentului a
fost blocată circulația feroviară în ambele sensuri pe ruta București - Pitești.
Au fost luate măsuri pentru oprirea trenurilor și s-a acționat pentru deblocarea
unui sens de circulație. Traficul pe un singur sens a fost reluat în jurul orei
06.30. Personalul Regionalei CFR București lucrează pentru deblocarea celui

perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 2(două) 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
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de-al doilea sens de circulație.

