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Buletin Informativ – 25.06.2012

În acest sfârșit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
Sâmbătă 23.06.2012
 la ora 04:44, pompierii de la Detașamentul Titu au intervenit în comuna
Costești Vale, sat Merișu pentru stingerea unui incendiu izbucnit în sufrageria unei
locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că un conductor electric defect sau
neizolat corespunzător a provocat incendiul. Au ars: articole textile şi obiecte de
mobilier fiind degradate de flăcări aparate electronice;
 la ora 13:50, pompierii de la Garda Răcari au intervenit în comuna
Tărtășești, sat Gulia pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie, în care au ars
cca.5000mp de vegetaţie uscată;
 la ora 22:17, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit în comuna
Găiseni, jud.Giurgiu pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unei
gospodării. Din cercetările efectuate, se pare că utilizarea focului deschis fără
respectarea normelor de prevenire a incendiilor a provocat incendiul. Au ars: 3 tone
plante furajere și au fost degradate alte 6 tone;
Duminică, 24.06.2012
 la ora 10:17, pompierii de la Garda Răcari au intervenit în comuna
Brezoaele pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe. Din
cercetările efectuate, se pare că un traznet a provocat incendiul. Au ars: 40 mp din
tavanul camerei, articole textile, obiecte de mobilier, precum și tocul de la ușă și cel

 la ora 12:35, pompierii de la Detașamentul Moreni, alături de paramedicii
SMURD au intervenit în municipiul Moreni, strada Tineretului, bl.28, sc.A pentru
deblocarea ușii unei locuinţe. S-a pătruns în locuință pe un geam al apartamentului
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de la fereastră. La incendiu s-a acționat în cooperare cu Serviciul Voluntat pentru

utilizând autoscara mecanică și s-a deschis ușa din interior. Proprietarul
apartamentului a fost găsit decedat;
 Pompierii de la Detașamentul Moreni au deplasat în Moreni pe strada
Sângeriș două echipaje de pompieri, sâmbătă și duminică, pentru asigurarea zonei în
vederea bunei desfășurări a Concursului de Motocros.
 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
diverse cauze, lipotimii, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri
lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru
tratament de specialitate.
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Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.
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