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Buletin Informativ – 24.05.2013  

  

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Joi - 23 mai, la ora 11:53, echipajul pirotehnic din cadrul Detaşamentului 

Târgovişte a fost solicitat în comuna Dărmăneşti, unde a fost găsit, pe un teren 

viran, un element de muniţie (proiectil exploziv calibrul 152mm, cu focos în stare de 

funcţionare). Elementul de muniţie a fost ridicat, transportat şi depozitat în vederea 

distrugerii ulterioare într-un poligon specializat; 

 Joi - 23 mai, la ora 15:44, pompierii de la Detaşamentul Moreni au fost 

solicitaţi pe strada Victoriei din Mun.Moreni, pentru îndepărtarea unui copac căzut 

din cauza vântului foarte puternic, pe un autoturism parcat, fiind avariată partea din 

faţă a acestuia. Nu au fost victime; 

 Vineri - 24 mai, la ora 08:26, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit pe B-dul Independenţei din Min.Târgovişte, pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit în bucătăria unui apartament situat la etajul 6 a unui bloc de 

locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a pornit de la un aparat 

elecronic (televizor) lăsat nesupravegheat sub tensiune de proprietarii care erau 

plecaţi de acasă. Au ars: obiecte de mobilier şi aparatură electrocasnică din bucătăria 

apartamentului; 

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

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 26 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, halenă alcoolică, afecţiuni 

respiratorii, dureri abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital 

pentru tratament de specialitate. 
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