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În acest sfârşit de săptămână, 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 4(patru)
incendii de vegetaţie, în care au ars cca. 2(două) hectare de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Găeşti (oraş Găeşti - 700mp);
 Garda Răcari (com.Brezoaiele - 1500mp);
 Garda Potlogi (com.Potlogi - 5000mp şi com.Corbii Mari - 1ha);
 Sâmbătă - 16 martie, la ora 17:04, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit în comuna Vlădeni pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul
unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că un coş de fum amplasat ori
neprotejat termic corespunzător faţă de materiale combustibile a fost cauza
probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de
cca.30mp;
 Sâmbătă - 16 martie, la ora 22:33, echipajul de descarcerare şi echipajul
SMURD de la Detaşamentul Pucioasa au fost solicitaţi la un accident rutier produs
pe DN-71, pe raza localităţii Brăneşti. În urma accidentului şoferul a rămas
încarcerat în autoturism. S-a acţionat pentru descarcerarea victimei, aceasta fiind
preluată şi transportată la spital de echipajul SMURD;
 Duminică - 17 martie, la ora 04:58, pompierii de la Garda Răcari au
intervenit în comuna Ciocăneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria
unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că scăpări de gaze de la o butelie au

locuinţei (71 ani) a suferit arsuri pe membrele inferioare şi superioare (cca.10% din
suprafaţa corpului);
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cca.30mp şi obiecte de mobilier din bucătărie. În urma incendiului proprietara
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condus la producerea incendiului, în care a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de

 Duminică - 17 martie, la ora 11:40, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa
au fost solicitaţi la o casă situată pe strada I.H.Rădulescu din oraşul Pucioasa pentru
a stinge funinginea care s-a aprins în interiorul unui coş de fum;
 Duminică - 17 martie, la ora 22:43, pompierii de la Garda Voineşti au
intervenit în comuna Pietrari pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei
locuinţe. Un coş de fum deteriorat, se pare că a fost cauza probabilă a producerii
incendiului, în care a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.20mp;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 48 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.

Page

2

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

Adresa: Târgovişte, Dâmboviţa, şoseaua Găeşti, nr.9 130087, Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020
Web-site: www.isudb.ro, e-mail: irp@isudb.ro

