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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”BASARAB I”
AL JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA

BULETIN INFORMATIV– 08.12.2014 - Intervenţii de weekend.
În acest sfârşit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au fost solicitate şi au
intervenit la următoarele evenimente:
 În urma topirii zăpezii şi a precipitaţiilor căzute în ultima perioadă în Judeţul
Dâmboviţa, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa au fost
solicitate duminică - 07 decembrie 2014, pentru evacuarea apei din gospodăriile
cetăţenilor şi au intervenit astfel:
 Detaşamentul Moreni
 a acţionat o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării
- în comuna Vlădeni;
 Garda Corneşti
 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei
gospodării - în comuna Cojasca (sat Iazu);
 Garda Răcari
 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei
gospodării - în comuna Conţeşti (sat Bălteni);
 Detaşamentul Găeşti
 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei
gospodării - în Crângurile (sat Voia);
 Sâmbătă - 06 decembrie, la ora 05:15, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au fost solicitaţi pe B-dul Regele Carol I din Mun.Târgovişte pentru a transporta o
persoană de la domiciliu la ambulanţa SAJ cu care a fost transportată la spital;
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 Sâmbătă - 06 decembrie, la ora 09:58, un echipaj de intervenţie de la
Detaşamentul Moreni a fost solicitat pe strada Tineretului din Mun.Moreni pentru a
debloca uşa unui apartament situat la etajul I al unui bloc de locuinţe, unde proprietarul
se afla în imposibilitatea de a deschide uşa, fiind imobilizat la pat. Pompierii au pătruns
prin balconul apartamentului şi au deschis uşa;
 Sâmbătă - 06 decembrie, la ora 16:31, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit în comuna Vişineşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unei
locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că amplasarea necorespunzătoare a
materialelor combustibile faţă de mijloacele de încălzire a fost cauza probabilă a
producerii incendiului, în care au ars: tavanul şi un perete (din lemn) al bucătăriei pe o
suprafaţă de cca.3mp. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime;
 Duminică - 07 decembrie, la ora 11:05, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit pe autostrada A1 - km.74 (pe raza comunei Petreşti) pentru stingerea unui
incendiu produs la un autoturism. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit
electric provocat de un conductor electric defect ori neizolat corespunzător a fost cauza
probabilă a producerii incendiului. Au ars materiale combustibile din interiorul
autoturismului. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime;
 Duminică - 07 decembrie, la ora 11:54, pompierii de la Garda Fieni au intervenit
pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din comuna Runcu. Un
coş de fum necurăţat se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars:
acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.1mp (în jurul coşului de fum) şi funinginea
depusă pe interiorul coşului de fum;
 Luni - 08 decembrie, la ora 00:37, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa au
intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească (adăpost de
animale) din comuna Vulcana Pandele. Un scurtcircuit electric provocat de un
conductor electric neizolat corespunzător se pare că a fost cauza probabilă a producerii
incendiului, în care a ars acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.10mp. În urma
incendiului nu s-au înregistrat victime;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 49 de solicitări.
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Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse
cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, afecţiuni renale, halenă
alcoolică, dureri abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital
pentru tratament de specialitate.
* * *
Pentru a preveni şi limita efectele produse de inundaţii, cetăţenii sunt
obligaţi să respecte următoarele măsuri:
- întreținerea (curăţarea, degajarea şi decolmatarea) șanțurilor, rigolelor şi
canalelor de scurgere a apelor pluviale şi realizarea, acolo unde nu există, a acestora;
- drenarea şi asigurarea curgerii apei către şanţurile de captare, astfel încât în
gospodării aceasta să nu mai băltească;
- deţinătorilor de construcţii situate pe direcţia viiturilor de pe versanţi, li se
recomandă realizarea unor canale de captare şi dirijare a apei;
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