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Buletin Informativ – 05.03.2012   

  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Sâmbătă - 03 martie, la ora 08:00, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa 

au intervenit în comuna Vârfuri pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul 

unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că un coş de fum deteriorat a fost 

cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars materiale textile, hârtie şi 

carton depozitate în podul casei; 

 Sâmbătă - 03 martie, la ora 14:48, pompierii de la Garda Răcari au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din oraşul 

Răcari. Un coş de fum deteriorat se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars: acoperişul casei şi al anexelor pe o suprafaţă de cca.90mp, piese 

de mobilier, articole de îmbrăcăminte, un televizor, cca.3000kg plante furajere şi 

cca.1000kg porumb; 

 Sâmbătă - 03 martie, la ora 17:18, un echipaj de la Detaşamentul Moreni a 

fost solicitat de către organele de poliţie pentru scoaterea unui cadavru dintr-un 

canal de sondă situat pe strada Păcurii din Municipiul Moreni; 

 Sâmbătă - 03 martie, la ora 19:00, pompierii de la Garda Fieni a fost 

solicitaţi în comuna Moroeni, pe DJ-714, pentru degajarea carosabilului de copacii 

căzuţi din cauza vântului foarte puternic;  

  Sâmbătă - 03 martie, la ora 19:45, pompierii de la Garda Fieni au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe din 

oraşul Fieni - sat Costeşti. Un coş de fum deteriorat, se pare că a fost cauza 

probabilă a producerii incendiului, în care au ars cca.5mp din acoperişul casei; 

 Duminică - 04 februarie, la ora 21:25, pompierii de la Detaşamentul 

Târgovişte au fost soliciaţi pe strada Udrişte Năsturel din mun.Târgovişte pentru a 

transporta un pacient de la ambulanţă la apartamentul în care locuieşte; 
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 Duminică - 04 februarie, la ora 22:46, pompierii de la Pichetul Potlogi au 

intervenit în comuna Potlogi - sat Româneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit 

în podul unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că un coş de fum neizolat 

termic faţă de materiale combustibile a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. A ars tavanul din lemn pe o suprafaţă de cca.1mp; 

 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 37 de solicitări. 

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 20 solicitări, 

SMURD Titu la 4(patru) solicitări, SMURD Moreni la 7(şapte) solicitări şi SMURD 

Găeşti la 6(şase) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au 

fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, 

vărsături, afecţiuni respiratorii, hipotermie, halenă alcoolică și dureri lombare, 

renale şi abdominale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de 

specialitate. 
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