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Buletin Informativ – 03.04.2013  

 În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 În această perioadă, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 3(trei) incendii 

de vegetaţie, în care au ars cca.5,5 hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (com.Răzvad - 100mp); 

 Detaşamentul Titu (oraş Titu - 1,5ha); 

 Garda Corneşti (com.Corneşti - 4ha); 

 Marţi - 02 aprilie, la ora 11:51, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit pe B-dul Regele Carol I din Mun.Târgovişte pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit în bucătăria unei locuinţe. Un vas cu ulei lăsat nesupravegheat pe 

aragaz, se pare că a a condus la producerea incendiului. Au ars: hota electrică situată 

deasupra aragazului şi vasul cu ulei; 

 Marţi - 02 aprilie, la ora 21:56, pompierii de la Garda Corneşti au intervenit 

în comuna Cojasca - sat Fântânele pentru stingerea unui incendiu izbucnit în 

dormitorul unei locuinţe. O lumânare aprinsă lăsată fără supraveghere în apropierea 

unor materiale combustibile (hârtie) se pare că a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.1mp, tavanul din 

lemn pe o suprafaţă de cca.20mp şi obiecte de mobilier. Intervenţia promptă a 

pompierilor a salvat din calea flăcărilor o locuinţă situată în imediata vecinătate; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 27 de solicitări. 

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni 

respiratorii, halenă alcoolică, dureri abdominale, lombare şi renale. Pacienţii au fost 

transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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