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Buletin Informativ – 01.09.2011 - O zi “fierbinte” pentru pompierii dâmboviţeni.

Ieri - 31 august 2011, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au avut parte de o zi cu adevărat “fierbinte”, fiind solicitate la
următoarele evenimente:
• Miercuri - 31 august 2011, la ora 16:02, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Basarab I” Dâmboviţa a fost anunţat, prin apelul unic de urgenţă 112, de
izbucnirea unui puternic incendiu la o fabrică de produse chimice din municipiul
Târgovişte. Imediat spre locul evenimentului s-au deplasat 4 autospeciale de la
Detaşamentul Târgovişte.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la depozitul de
materii prime al fabricii de produse chimice, iar în curtea acesteia erau arse în
întregime: un autoturism, o autoutilitară şi un motostivuitor.
Incendiul era extins şi la o fabrică de industrializare a laptelui, situată în
imediata vecinătate, unde ardea acoperişul unei hale de producţie pe o suprafaţă de
cca.1000mp.
Au fost chemate în sprijin 5 autospeciale de intervenţie de la subunităţile
din teritoriu (Detaşamentele Pucioasa, Moreni, Titu, Găeşti, Garda Răcari) şi 3
autospeciale de la Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă: de la SPSU GeoSting Târgovişte - o autospecială şi SPSU Schela Târgovişte (OMV Petrom) - 2
autospeciale.
Operaţiunea de stingere a fost condusă de inspectorul şef al I.S.U.”Basarab
I” Dâmboviţa - col.Mirel Pietreanu, incendiul fiind lichidat după aproape 3 ore de

locul intervenţiei pentru supravegherea zonei.
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Pe timpul nopţii o autospecială de la Detaşamentul Târgovişte a rămas la

1

luptă cu flăcările şi fumul dens.

Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că transvazarea lichidelor
combustibile (diluant) fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor,
este cauza probabilă a producerii incendiului.
Un pompier a suferit o intoxicaţie minoră cu fum şi o persoană a suferit
arsuri la nivelul antebraţului, fiind transportaţi la Spitalul de Urgenţă din Târgovişte
pentru investigaţii. Ambele persoane se află în afara oricărui pericol.
În urma incendiului s-au produs următoarele pagube:
- La fabrica de produse chimice - au ars: depozitul de produse şi substanţe
chimice pe o suprafaţă de cca.100mp, un autoturism, o autoutilitară şi un
motostivuitor;
- La fabrica de lactate - a ars acoperişul (confecţionat din lemn cu
învelitoare tablă şi panouri sandwich) pe o suprafaţă de cca.1000mp şi s-a degradat
linia (instalaţia) de producţie.
Valoarea totală a pagubelor suferite de ambele societăţi comerciale urmează a
fi stabilită de către organele competente.
• Miercuri - 31 august 2011, pompierii de la Detaşamentul Titu au intervenit
în comuna Odobeşti - sat Crovu (pe DJ-701) pentru stingerea unui incendiu izbucnit
la un autoturism. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că scurgeri
de lichide combustibile pe elemente supraîncălzite ale motorului au fost cauza
probabilă a producerii incendiului.Au ars elemente combustibile din interiorul
autoturismului şi din compartimentul motor. Caroseria autoturismului a fost
deteriorată în proporţie de 90%;
• Miercuri - 31 august 2011, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 9(nouă)
arderi necontrolate, în care au ars cca.5ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Titu (com.Braniştea - 3000mp şi com.Nucet - 5000mp,);

 Garda Răcari (com.Ciocăneşti - 1ha);
 Pichet Potlogi (com.Corbii Mari - 5000mp);
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com.Dragodana - 1000mp şi com.Mătăsaru - 1ha);
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 Detaşamentul Găeşti (or.Găeşti - 1,5ha, com.Crângurile - 7500mp,

• 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.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 6(şase)
solicitări şi echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la 4(patru)
solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme
din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare
şi abdominale.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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