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BULETIN INFORMATIV– 01.09.2014 - 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:
 În această perioadă, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 3(trei) incendii de
vegetaţie, în care au ars cca.1,5 hectare de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Titu (oraş Titu - 4000mp);
 Garda Răcari (com.Ciocăneşti - 1500mp şi oraş Răcari - 1ha );
 Sâmbătă - 30 septembrie, la ora 06:40, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au fost solicitaţi în comuna Nucet - sat Ilfoveni (pe DN 71), pentru
asigurarea zonei în urma producerii unui accident rutier, unde un autoturism a părăsit
partea carosabilă şi a intrat într-o conductă de gaze care s-a fisurat în urma impactului.
Pentru a preveni producerea unui eveniment, pompierii au asigurat zona până la
remedierea problemei de către echipa specializată (de la societatea de furnizare a
gazelor) sosită locul evenimentului;
 Sâmbătă - 30 septembrie, la ora 18:49, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit în comuna Mogoşani, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul
unei locuinţe. Un scurtcircuit electric provocat de un conductor electric defect se pare că
a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe o
suprafaţă de cca.80mp şi cca. două tone de cereale depozitate în podul locuinţei;
 Duminică - 31 septembrie, la ora 22:48, un echipaj de intervenţie şi un echipaj
SMURD de la Detaşamentul Moreni au fost solicitate şi au intervenit pe DN-72 (pe raza
localităţii Mija - comuna I.L.Caragiale) în urma producerii unui accident rutier, unde un
autoturism a acroşat un parapet de pe marginea drumului şi a ieşit în afara părţii
carosabile. În urma accidentului două persoane din autoturism au fost rănite uşor, fiind
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preluate şi transportate la spital de echipajul SMURD şi un echipaj SAJ. Pompierii au
acţionat pentru asigurarea zonei şi sablarea carosabilului.;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 46 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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