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 BULETIN INFORMATIV– 28.10.2013 - 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: 

 În această perioadă, pompierii dâmboviţeni au intervenit la două incendii de 

vegetaţie, în care au ars cca.1,6 hectare de vegetaţie uscată, astfel: 

 Garda Răcari (com.Conţeşti - 500mp); 

 Garda Corneşti (com.Corneşti - 1,5ha); 

 Sâmbătă - 26 octombrie, la ora 15:15, echipajul pirotehnic din cadrul 

Detaşamentului Târgovişte a fost solicitat în comuna Conţeşti, pentru a ridica un 

element de muniţie. Este vorba de o grenadă defensivă cu focos (în stare de funcţionare) 

care a fost ridicată, transportată şi depozitată în vederea distrugerii ulterioare într-un 

poligon specializat; 

 Duminică - 27 octombrie, la ora 13:55, prin apel unic de urgenţă 112, a fost 

anunţat un incendiu la o casă din satul Vlăsceni - comuna Potlogi. Imediat, la locul 

evenimentului s-a deplasat un echipaj de intervenţie de la Garda Potlogi, care a găsit 

incendiul aproape stins, iar în interiorul locuinţei, în dormitor, a fost găsit trupul 

carbonizat al unui bărbat. Incendiul a fost observat cu întârziere de către un vecin care a 

anunţat evenimentul la 112. Din cercetările efectuate, se pare că victima fuma şi a 

adormit cu o ţigară aprinsă, care a căzut pe materiale textile, iniţiind incendiul. Au ars: 

un pat, o saltea, articole textile şi un toc fereastră; 

 Duminică - 27 octombrie, la ora 01:45, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa 

au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din 

comuna Brăneşti. Din cercetările efectuate, se pare că o sobă cu acumulare de căldură 

supraîncălzită şi lăsată nesupravegheată a fost cauza probabilă a producerii incendiului, 
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în care au ars: cca.10mp din suprafaţa acoperişului, obiecte de mobilier şi articole textile 

din dormitor; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 52 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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