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Buletin Informativ – 30.11.2011 -  Pompierii dâmboviţeni sărbătotesc Ziua 

Naţională a Românieri 

 Mâine - 1 Decembrie 2011, la manifestările festive prilejuite de Ziua 

Naţională a României, ce se vor desfăşura începând cu ora 10:00 în Piaţa 

Tricolorului din Municipiul Târgovişte, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Basarab I” Dâmboviţa va fi reprezentat de ofiţeri din comanda unităţii şi va 

participa cu un pluton de defilare constituit din 22 de cadre, iar la "Ceremonia 

Retragerii cu Torţe" vor participa 10 cadre. 

 De asemenea, I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa va participa cu 10 cadre şi la 

parada militară organizată în capitală, dar şi la manifestările organizate în oraşele 

judeţului unde sunt subunităţi de intervenţie.  

*   *   * 

 În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Ieri, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 6(şase) arderi necontrolate, în 

care au ars cca.10ha de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul  Găeşti - în comuna Petreşti - 1000mp şi comuna 

Crângurile  - 1500mp; 

  Detaşamentul  Titu - în comuna Produleşti - 2500mp; 

 Garda Corneşti - în comuna Cojasca - 2ha; 

 Pichetul Potlogi - în comuna Găiseni (jud.Giurgiu) - 6ha şi comuna 

Corbii Mari - 1,5ha. 

 Echipajele SMURD din cadrul ISU”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

ieri, 29 noiembrie, pentru a acorda ajutor medical de urgenţă la 12 solicitări. 

Echipajul SMURD Târgovişte a intervenit la nouă solicitări, iar echipajul SMURD 

Titu a intervenit la trei solicitări. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru 

tratament de specialitate. 
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