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 BULETIN INFORMATIV– 08.08.2014  
   

 În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Joi - 07 august, la ora 14:07, pompierii de la Detașamentul Târgovişte au 

intervenit în comuna Măneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei 

locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a pornit de la un foc deschis 

(lăsat nesupravegheat) făcut în apropierea casei. Au ars: acoperişul locuinţei pe o 

suprafaţă de cca.40mp, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi plante furajere 

depozitate în podul casei; 

 Joi - 07 august, la ora 14:13, echipajul pirotehnic de la Detaşamentul 

Târgovişte a fost solicitat de către un operator economic din Mun.Târgovişte pentru 

asanarea unor elemente de muniţie. La faţa locului, membrii echipei pirotehnice au 

identificat două proiectile explozive (calibru 112 mm şi 100mm, cu încărcătură, fără 

focos), pe care le-au ridicat, transportat şi depozitat în siguranţă, în vederea distrugerii 

ulterioare într-un poligon specializat; 

 Joi - 07 august, la ora 23:22, pompierii de la Detașamentul Moreni au 

intervenit în comuna Filipeştii de Pădure pentru stingerea unui incendiu izbucnit în 

grădina unei gospodării, la o căpiţă de fân. Din cercetările 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.500kg plante furajere (fân); 

 Vineri - 08 august, la ora 03:24, pompierii de la Detașamentul Găeşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o căpiţă de fân amplasată în grădina 

unei gospodării din comuna Hulubeşti. Din cercetările efectuate, se pare că folosirea 
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intenţionată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul a fost cauza probabilă a 

producerii incendiului, în care au ars cca.2500kg plante furajere (fân); 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 27 de solicitări. 

 Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni renale, halenă alcoolică, dureri 

abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de 

specialitate. 
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