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Buletin Informativ – 12.01.2012

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Ieri - 11 ianuarie 2012, la ora 13:24, pompierii de la Detaşamentul Moreni
au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în
bucătăria unei locuinţe (aflată într-o clădire cu patru locuinţe) situată pe strada
I.L.Caragiale din Mun.Moreni. Incendiul se pare că a pornit de la un aparat
electrocasnic (televizor) lăsat sub tensiune. Au ars: acoperişul comun al clădirii pe o
suprafaţă de cca.30mp, mobilierul şi tâmplăria din bucătărie;
 Ieri - 11 ianuarie 2012, la ora 19:22, pompierii de la Detaşamentul Găeşti
au intervenit la o ardere necontrolată în oraşul Găeşti unde a ars cca.1ha de vegetaţie
uscată;
 Ieri - 11 ianuarie 2012, la ora 20:03, pompierii de la Detaşamentul Găeşti
au fost solicitaţi în comuna Crângurile pentru îndepărtarea unui autoturism de pe
calea ferată, maşina fiind acroşată de un tren, pe trecerea de cale ferată. Nu au
existat victime în urma accidentului, iar circulaţia feroviară nu a fost întreruptă;
 Ieri - 11 ianuarie 2012, la ora 23:25, pompierii de la Detaşamentul Găeşti
au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă
gospodărească din comuna Dragodana. Un coş de fum neprotejat faţă de materiale
combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au
ars cca.50mp din acoperişul anexei;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit

echipajul SMURD Titu a intervenit la 2(două) solicitări. Afecțiunile pentru care au
fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune
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Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit la 9(nouă) solicitări, iar

1

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 11 de solicitări.

arterială, cefalee, amețeli, vărsături, probleme respiratorii, dureri lombare, renale și
abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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