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BULETIN INFORMATIV– 11.11.2013 - Intervenţii de weekend
În acest sfârşit de săptămână , echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab
I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă - 09 noiembrie, la ora 08:31, pompierii de la Garda Voineşti au fost
solicitaţi în comuna Voineşti, pentru salvarea unei bovine care căzuse într-o groapă.
Pompierii au scos animalul la suprafaţă cu ajutorul echipamentului din dotare;
 Sâmbătă - 09 noiembrie, la ora 17:23, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din comuna
Valea Lungă. Se pare că incendiul a fost provocat de un copil care, lăsat
nesupravegheat, s-a jucat cu chibriturile lângă o căpiţă de fân. Au ars cca.5000kg plante
furajere (fân);
 Sâmbătă - 09 noiembrie, la ora 20:01, pompierii de la Garda Potlogi au fost
solicitaţi pe autostrada A1-km52, pe raza comunei Corbii Mari, pentru a asigura zona în
urma producerii unui accident rutier;
 Sâmbătă - 09 noiembrie, la ora 23:17, pompierii de la Detaşamentul Titu au
intervenit în oraşul Titu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unei
gospodării. Din cercetările efectuate, se pare că folosirea intenţionată a unei surse de
aprindere pentru a genera incendiul a fost cauza probabilă a producerii acestuia, în care
au ars cca.1500kg plante furajere;
 Duminică - 10 noiembrie, la ora 07:36, pompierii de la Detaşamentul Titu au
fost solicitaţi pentru căutarea unui bărbat (în vârstă de 44 ani) dispărut pe râul
Dâmboviţa, pe raza localităţii Brezoaele. Un echipaj de pompieri cu barca pneumatică sa deplasat la faţa locului, unde a început căutările. După cca. o oră, în jurul orei 09:50,
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la cca.2,5 km de locul indicat al dispariţiei, pompierii au găsit trupul neânsufleţit al
bărbatului;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 54 solicitări. Afecțiunile
pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze,
hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, afecţiuni renale, halenă alcoolică,
dureri abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de
specialitate.
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