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Buletin Informativ – 09.01.2012

În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă - 07 ianuarie 2012, la ora 02:47, prin apel 112, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa a fost anunţat de producerea unui
incendiu la o casă situată pe strada Tudorică Popescu din mun.Târgovişte. Pompierii
de la Detaşamentul Târgovişte s-au deplasat imediat la locul evenimentului, unde
incendiul se manifesta violent la acoperişurile a 2(două) case. Vântul foarte puternic
a făcut ca flăcările să se extindă şi la acoperişul celei de a treia case.
La operaţiunea de stingere au participat 4(patru) autospeciale de la
Detaşamentul Târgovişte şi o autospecială de la Serviciul Privat pentru Situaţii de
Urgenţă al Schelei de petrol Târgovişte (OMV Petrom) care a asigurat transportul de
apă.
În urma cercetărilor efectuate, se pare că un scurtcircuit electric produs de
un conductor electric defect sau neizolat corespunzător a fost cauza probabilă a
producerii incendiului.
La prima casă au ars (acoperişul pe o suprafaţă de cca.150mp, tavan
cca.50mp, şase ferestre şi şase uşi din lemn, piese de mobilier şi articole de
îmbrăcăminte) şi s-au degradat pardoseli şi tencuieli;
La a doua casă au ars (acoperişul pe o suprafaţă de cca.200mp, cca.40mp
parchet, două covoare şi articole de îmbrăcăminte) şi s-au degradat (planşeu rigips,
şase ferestre şi şase uşi termopan) ;
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mobilier din două camere) şi s-au degradat (planşeu rigips, centrala termică şi cinci
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La a treia casă au ars (acoperişul pe o suprafaţă de cca.200mp şi piese de
uşi);
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Intervenţia a fost dificilă din cauza vântului foarte puternic, care făcea ca
incendiul să se manifeste cu violenţă, existând riscul extinderii la o altă locuinţă
aflată în imediata vecinătate, dar şi a distanţei foarte mici dintre locuinţe.
 Duminică - 08 ianuarie 2012, la ora 05:00, pompierii de la Garda Corneşti
au intervenit cu 2(două) autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
acoperişulul unei locuinţe din comuna Butimanu. Un scurtcircuit electric provocat
de un conductor electric improvizat, se pare că a fost cauza probabilă a producerii
incendiului, în care au ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.180mp;
 Luni - 09 ianuarie 2012, la ora 00:40, pompierii de la Detaşamentul Găeşti
au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din
comuna Valea Mare. Incendiul se pare că a pornit de la un aparat electrocasnic
(televizor) lăsat sub tensiune. Au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.150mp
şi piese de mobilier;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 14 de solicitări.
Echipajul SMURD Târgoviște şi echipajul SMURD Titu au intervenit la
7(şapte) solicitări fiecare. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au
fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli,
vărsături, probleme respiratorii, dureri lombare, renale și abdominale. Pacienţii au
fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
* * *
ATENŢIE CETĂŢENI !
Foarte multe incendii se produc în această perioadă a sezonului rece din cauza
instalaţiilor electrice, a sobelor şi coşurilor de fum, evenimente care pe lângă faptul
că vă pot lăsa fără locuinţă acum, în plină iarnă, se pot solda şi cu victime omeneşti.

reaminteşte câteva măsuri elementare ce trebuie respectate în această perioadă:
 Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a sobelor şi a
coşurilor de fum de către persoane specializate;
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evenimente, Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa vă
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Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru a preveni producerea unor astfel de

 NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi
evitaţi supraîncărcarea acesteia;
 NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă, aşezând în dreprul acesteia, pe podea,
o tăviţă metalică;
 NU aşezaţi materiale combustibile în apropierea sobei, a aparatelor de
încălzire electrice sau pe acestea;
 Stingeţi focul din sobă şi decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a
părăsi locuinţa sau de a adormi;
 NU utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare,
dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
 NU suprasolicitaţi reţelele electrice prin folosirea simultană a mai multor
consumatori;
 NU depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile
sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde
de la coşurile pentru evacuarea fumului;
 NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de
încălzire electrice în funcţiune.
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.
„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”
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