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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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Buletin Informativ – 23.08.2012  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Miercuri - 22 august, pompierii de la Garda Vişina au intervenit în comuna 

Răscăeţi, la un incendiu de vegetaţie, unde au ars cca.3000mp de vegetaţie uscată; 

 Miercuri - 22 august, la ora 16:41, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au fost solicitaţi pe strada Ciprian Porumbescu din Mun.Târgovişte pentru scoaterea 

unui câine ce a rămas blocat între două garaje; 

 Miercuri - 22 august, la ora 01:31, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din 

comuna Şotânga - sat Teiş. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a pornit 

dintr-o magazie, din cauza unui coş de fum deteriorat. De aici flăcările s-au extins 

rapid la un adăpost de animale şi la acoperişul unei case vecine situată lângă cele 

două anexe. Incendiul a fost lichidat după aproximativ două ore de luptă cu flăcările, 

pompierii intervenind cu trei autospeciale. Nu au fost victime. Au ars:  

 la prima gospodărie: o magazie din lemn pe o suprafaţă de cca.20mp, 

acoperişul adăpostului de animale pe o suprafaţă de cca.65mp, 

cca.3000kg fân, cca.1000kg cereale, o motoretă, o motocositoare şi 

obiecte de uz gospodăresc; 

 la cea de a doua gospodărie: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.36mp;  

 Miercuri - 22 august, la ora 21:37, pompierii de la Garda Corneşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din 

comuna Corneşti. Un rest de ţigară aprinsă aruncat la întâmplare, se pare că a condus 

la producerea incendiului, în care au ars cca.400kg paie. Pompierii au intervenit 

prompt, salvând din calea flăcărilor locuinţa proprietarului; 

 Joi - 23 august, la ora 00:20, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit în 

comuna Corbii Mari pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei 

gospodării. Un foc deschis făcut în grădină şi lăsat nesupravegheat, se pare că a 
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condus la producerea incendiului, în care au ars cca.5000kg plante furajere. 

Intervenţia a durat mai bine de două ore, pompierii salvând din calea focului casa şi 

anexele gospodăreşti; 

 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în 

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 24 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. 

ATENŢIE CETĂŢENI ! 

„În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei 

uscate şi a resturilor vegetale este interzisă”. 

Persoanele care nu respectă aceste prevederi legale vor fi sancţionate 

contravenţional, conform legislaţiei în vigoare. Valoarea sancțiunii contravenționale 

este cuprinsă între 1000-2500 lei. 
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