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În acest sfârșit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă - 01 iulie, la ora 02:40, pompierii de la Detaşamentul Găești au fost
solicitaţi în comuna Crângurile, sat Pătroaia Deal, unde au acţionat pentru stingerea unui
incendiu produs în grădina unei gospodării. Din primele cercetări, se pare că s-a utilizat cu
intenție o sursă de aprindere pentru a genera incendiul. Flăcările au distrus cca. 2 tone de
lucernă. După o oră si jumătate pompierii au lichidat incendiul care amenina să cuprindă și
casa proprietarului;
 Sâmbătă - 01 iulie, la ora 22:27, pompierii de la Detaşamentul Găești au
intervenit la un accident rutier produs în comuna Gura Foii, sat Făget. S-a acționat pentru
deconectarea bornelor bateriei autoturismului implicat în accident și asigurarea zonei;
 Sâmbătă - 01 iulie, la ora 22:52, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au
intervenit la un incendiu de vegetaţie în municipiul Târgoviște pe strada Nifon, unde au ars
6 anvelope uzate şi cca.5mp de vegetaţie uscată;
 Duminică - 02 iulie, la ora 02:25, pompierii de la Detașamentul Titu au intervenit
în comuna Odobești, sat Crovu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un magazin. Din
primele cercetări, se pare că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la o priză defectă.
Au ars cca. 3mc lemn de foc, 8ml gard din lemn. Intervenția promptă a pompierilor a oprit
extinderea flăcărilor la casa proprietarului și cea învecinată. Au fost deteriorate 1
motopompă, 1 pompă cu absorție și cca. 10mp dintr-o anexă gospodărească.
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 20 solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
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abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare şi

