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În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Joi - 08 martie, la ora 12:07, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au
intervenit în comuna Vulcana Pandele pentru stingerea unui incendiu izbucnit în
podul unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că un coş de fum neprotejat
termic faţă de elemente combustibile a fost cauza probabilă a producerii incendiului,
în care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.70mp, cca.1000kg plante
furajere, aparatură electrocasnică (un frigider şi un cuptor cu microunde) şi piese de
mobilier (o masă şi un colţar de bucătărie);
 Joi - 08 martie, la ora 13:01, pompierii de la Garda Răcari au intervenit
pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din comuna Conţeşti sat Boteni. Un scurtcircuit electric provocat de un cablu electric neizolat
corespunzător, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars:
acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.30mp, piese de mobilier şi cca.10mp tavan din
lemn. Soţia proprietarului, imobilizată la pat, a fost salvată din dormitorul locuinţei
de către pompieri;
 Joi - 08 martie, la ora 16:36, un echipaj de la Detaşamentul Târgovişte au
intervenit în localitatea Aninoasa, la o ardere necontrolată, unde au ars cca.3000mp
de vegetaţie uscată;
 Vineri - 09 martie, la ora 08:03, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din

casei pe o suprafaţă de cca.2mp în jurul coşului;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 22 de solicitări.
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combustibile a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperişul
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comuna Perşinari. Se pare că un coş de fum neprotejat termic faţă de elemente

Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 11 solicitări,
SMURD Titu la 6(şase) solicitări, SMURD Moreni la 4(patru) solicitări şi SMURD
Găeşti la o solicitare. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost:
traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături,
afecţiuni respiratorii și dureri lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au fost
transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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