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Buletin informativ – 08.07.2013  

 În acest sfârşit de săptămână, echipaje de intervenţie din cadrul ISU “Basarab I” 

Dâmboviţa au acţionat după cum urmează: 

 în data de 06.07.2013, fenomenele meteo produse (vânt foarte puternic şi 

precipitaţii abundente cu descărcări electrice) au solicitat echipajele de 

intervenţie, astfel: 

- în microraionul 9 din Târgovişte pe strada Virgil Drăghiceanu s-a 

acţionat pentru degajarea unui copac a căzut peste un autoturism; 

- pe b-dul Independenţei din Târgovişte s-a acţionat pentru degajarea 

unei porţiuni din acoperişul unui bloc căzut pe partea carosabilă care 

bloca un sens de mers.  

 la ora 05.14, un echipaj de intervenţie de la Detaşamentul Moreni a fost 

solicitat în localitatea Ocniţa pentru stingerea unui incendiu produs în podul 

unei locuinţe. Din primele cercetări se pare că focul a fost provocat de un 

scurtcircuit la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător. A ars 

acoperişul pe o suprafaţă de aproximativ 100mp. 

 la ora 08.25, un echipaj de pompieri de la Detaşamentul Găeşti s-a deplasat în 

oraşul Găeşti pe strada fundătura Şerban Cioculescu pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la o magazie. Se pare că jocul copiilor cu focul a fost cauza 

probabilă a producerii acestui eveniment. Intervenţia promptă a pompierilor a 

salvat din calea flăcărilor casa de locuit. A ars magazia pe o suprafaţă de 

cca.30 mp. 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 41 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, dureri abdominale 

şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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