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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 patru incendii de
vegetaţie, în care au ars cca.8000mp de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Găeşti (oraş Găeşti- 3500mp);
 Garda Vişina (com.Vişina - 1200mp);
 Garda Corneşti (com.Corneşti - 700mp);
 Garda Răcari (com.Conţeşti - 1200mp);
 Sâmbătă - 28 septembrie, la ora 03:00, pompierii de la Garda Potlogi au fost
solicitaţi în comuna Corbii Mari, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul
unei locuinţe. La faţa locului, pompierii au găsit incendiul extins la acoperişurile unei
anexe gospodăreşti (grajd) şi al unei case, ambele construcţii fiind situate în imediata
vecinătate. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit provocat de un conductor
electric defect a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul primei
case pe o suprafaţă de cca.150mp, acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.200mp,
cca.3mc lemene de foc, cca.trei tone de plante furajere, acoperişul celei de a doua case
pe o suprafaţă de cca.50mp şi obiecte de mobilier din două camere ale acesteia. Nu au
fost victime;
 Sâmbătă - 28 septembrie, la ora 06:42, pompierii de la Garda Voineşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din comuna
Bărbuleţu. Un rest de ţigară aprinsă aruncat la întâmplare, se pare că a condus la
producerea incendiului, în care au ars cca.700kg plante furajere;
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 Duminică - 29 septembrie, la ora 07:17, pompierii de la Garda Potlogi au
intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o hală de finisaj al unei fabrici de mobilă din comuna Potlogi. La operaţiunea
de intervenţie a participat şi o autospecială de la Detaşamentul Titu. Din cercetările
efectuate, se pare că incendiul a pornit de la un conductor electric defect sau neizolat
corespunzător. În momentul producerii incendiului hala de producţie era închisă,
nedesfăşurându-se activitate în aceasta. Nu au fost victime. Au ars: izolaţia acoperişului
(tip Izopan) pe o suprafaţă de cca.120mp, elementele combustibile aferente instalaţiei
electrice şi ale unei hote de ventilaţie, pompe de finisaj şi cca 400 litri de lac;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 45 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni renale, halenă alcoolică, dureri
abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament
de specialitate.
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