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BULETIN INFORMATIV– 03.10.2013
În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Un echipaj de intervenţie (cu o autospecială) de la Garda Voineşti a fost
solicitat în sprijin şi a participat la operaţiunile de stingere a puternicului incendiu
izbucnit ieri la un depozit de deşeuri situat pe platforma industrială Aro Câmpulung;
 Miercuri - 02 octombrie, la ora 13:15, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit pe B-dul Eroilor din Mun.Târgovişte, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la un autoturism. Un scurtcircuit provocat de un conductor electric defect, se
pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: elemente
combustibile din compartimentul motor şi bord şi scaunele din faţă;
 Miercuri - 02 octombrie, la ora 14:45, în urma precipitaţiilor abundente care au
căzut în ultimele zile, pompierii de la Detaşamentul Moreni au fost solicitaţi pe strada
I.L.Caragiale din Mun.Moreni, unde au acţionat pentru evacuarea a cca.50mc de apă
dintr-o gospodărie;
 Miercuri - 02 octombrie, la ora 16:52, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei case din comuna
Ocniţa. 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 locuinţei pe o suprafaţă de cca.50mp;
 Miercuri - 02 octombrie, la ora 21:03, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa
au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unei locuinţe din
comuna Vulcana Pandele. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit provocat
1/2
Șoseaua Găeşti nr.9, Târgovişte, Dâmboviţa, 130087
Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020, Web: www.isudb.ro, E-mail: contact@isudb.ro

de un conductor electric defect ori neizolat corespunzător a fost cauza probabilă a
producerii incendiului. Au ars: obiecte de mobilier şi articole textile din bucătărie;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 15 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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