MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

Buletin Informativ – 14.05.2012 - Concursurile serviciilor profesioniste pentru
situaţii de urgenţă – faza pe unitate.
În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă - 12 mai, la ora 12:10, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
fost solicitaţi pe strada Petrolului din mun.Moreni pentru a transporta un pacient
(imobilizat) de la apartamentul său la ambulanţă;
 Duminică - 13 mai, la ora 10:37, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
fost solicitaţi pe strada Victoriei din mun.Moreni pentru a debloca uşa balconului
unui apartament, unde două persoane au rămas blocate. Pompierii au acţionat cu
ajutorul scării culisabile, pătrunzând pe balcon şi deblocând uşa acestuia;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 24 de 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.
* * *
Astăzi, 14 mai 2012, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa se desfăşoară Concursurile serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă – faza pe unitate, competiţie găzduită şi în
acest an de către Detaşamentul Moreni.
La această etapă a concursurilor profesionale se întrec echipajele
reprezentative de la toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

următoarele probe de concurs (desprinse din specificul acţiunilor de intervenţie):
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Moreni, Detașamentul Pucioasa, Detașamentul Găești și Detașamentul Titu), în
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„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa (Detașamentul Târgoviște, Detașamentul

- scara de fereastră (probă individuală care urmăreşte deprinderile
servantului de a urca, în cel mai scurt timp şi în siguranţă până la nivelul trei al unei
construcţii);
- pista cu obstacole pe 100 m (probă individuală care urmăreşte abilităţile
servantului de a găsi gardul de 2 m, de a trece cu furtunurile în mână peste bârna de
echilibru şi de a realiza un dispozitiv de stingere, în cel mai scurt timp);
- ştafeta 4 x 100 m (probă de echipă care urmăreşte realizarea unei suite de
activităţi care se pot întâlni pe timpul intervenţiei: trecerea peste macheta unei
căsuţe, trecerea peste gardul de 2 m, trecerea peste bârna de echilibru şi stingerea
unui incendiu real, în timpul cel mai scurt);
- realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă (probă de echipă care
urmăreşte realizarea în timpul cel mai scurt a unui dispozitiv de stingere cu apă,
alimentarea motopompei din sursă fără presiune şi acţiunea cu jet compact asupra
unor ţinte).
Câştigătorii probelor individuale vor constitui lotul reprezentativ al
inspectoratului pentru faza superioară – cea zonală.
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