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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 şase incendii de
vegetaţie, în care au ars cca.2,7 hectare de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Titu (oraş Titu- 2500mp; com.Odobeşti - 3000mp);
 Garda Vişina (com.Şelaru - 2ha);
 Garda Potlogi (com.Corbii Mari/zona A1/km.53 şi km.54 - 1500mp);
 Sâmbătă - 21septembrie, la ora 12:16, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
fost solicitaţi în mun.Moreni, în urma fisurării unei conducte de gaze (ce aparţine
Petrom), unde au asigurat zona până la sosirea echipei specializate de la Petrom;
 Sâmbătă - 21septembrie, la ora 20:17, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit la o locuinţă situată în comuna Dragomireşti, unde a ars funinginea din
interiorul coşului de fum;
 Sâmbătă - 21septembrie, la ora 21:50, pompierii de la Garda Vişina au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din comuna
Petreşti - sat Ioneşti. Din primele cercetări efectuate, se pare că folosirea intenţionată a
unei surse de aprindere pentru a genera incendiul a fost cauza probabilă a producerii
incendiului, în care au ars cca.12 tone de plante furajere (depozitete sub formă de
căpiţe);
 Duminică - 22septembrie, la ora 02:02, pompierii de la Garda Fieni au fost
solicitaţi în comuna Buciumeni - sat Dealu Frumos, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la acoperişul unei locuinţe. La faţa locului, pompierii au găsit incendiul extins
la acoperişurile unei anexe gospodărşti şi al unei case, ambele construcţii fiind situate în
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imediata vecinătate. Un scurtcircuit provocat de un conductor electric defect sau
neizolat corespunuător, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au
ars: acoperişul primei case pe o suprafaţă de cca.70mp, acoperişul anexei pe o suprafaţă
de cca.25mp, cca.4mc lemene de foc, cca.o tonă de plante furajere şi acoperişul celei de
a doua case pe o suprafaţă de cca.150mp. Nu au fost victime;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 41 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni renale, dureri abdominale,
toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de
specialitate.
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