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 BULETIN INFORMATIV– 20.01.2014 - 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: 

 Sâmbătă - 18 ianuarie, la ora 14:52, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au intervenit pe strada Hipodromului din Mun.Târgovişte, pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că 

incendiul a pornit de la o sobă fără acumulare de căldură amplasată necorespunzător 

faţă de materiale combustibile. Au ars: piese de mobilier, articole de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte, materiale textile şi elemente de tâmplărie din dormitorul locuinţei; 

 Duminică - 19 ianuarie, la ora 10:24, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au fost solicitaţi pe strada Cernăuţi din Mun.Târgovişte, pentru a debloca uşa unui 

apartament. Echipajul de pompieri a acţionat pentru deblocarea uşii, găsind în interiorul 

apartamentului un bărbat (74 ani) decedat; 

 Duminică - 19 ianuarie, la ora 21:00, pompierii de la Garda Corneşti au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din 

comuna Cojasca. Un scurtcircuit electric provocat de o priză defectă, se pare că a 

condus la producerea incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de 

cca.2mp, tavanul din lemn pe o suprafaţă de cca.12mp, piese de mobilier din dormitor şi 

articole textile; 

 Duminică - 19 ianuarie, la ora 22:32, pompierii de la Detaşamentul Moreni au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie în com.Filipeştii de Pădure - sat 

Diţeşti (judeţul Prahova), unde a ars cca.1ha de vegetaţie uscată (lăstăriş şi mărăciniş) la 

liziera unei păduri. Din cauza terenului accidentat şi a drumului impracticabil, echipajul 
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de intervenţie a mers pe jos cca.40 de minute pentru a ajunge la locul incendiului, 

împiedicând intrarea flăcărilor în pădure; 

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

această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 32 de solicitări. 

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

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, halenă alcoolică, 

dureri abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru 

tratament de specialitate. 
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