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

BULETIN INFORMATIV - 04.06.2015 - Grenadă ridicată în comuna
Odobeşti de echipa pirotehnică de la ISU Dâmboviţa
În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa
au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Miercuri - 03 iunie, la ora 13:26, pompierii de la Detaşamentul Titu au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din comuna
Văcăreşti. Un foc deschis făcut în curtea gospodăriei (în apropierea unor plante
furajere), lăsat nesupravegheat, se pare că a fost cauza probabilă a producerii
incendiului, care s-a extins la 2(două) anexe gospodăreşti situate în imediata vecinătate.
Au ars: cca.5200kg plante furajere, acoperiş adăpost animale pe o suprafaţă de cca.2mp,
acoperiş garaj utilaje agricole pe o suprafaţă de cca.70mp şi 6 anvelope de utilaje
agricole;
 Miercuri - 03 iunie, la ora 15:28, pompierii de la Garda Corneşti au fost
solicitaţi în comuna Bilciureşti pentru salvarea unei cabaline care a căzut şi a rămas
blocată într-un cămin pentru apometru. Pompierii au acţionat cu mijloacele din dotare
pentru scoaterea animalului din cămin;
 Miercuri - 03 iunie, la ora 17:48, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului
Târgoviște a fost solicitată în comuna Odobeşti - sat Zidurile pentru asanare de muniție
rămasă neexplodată din Al Doilea Război Mondial (o grenadă ofensivă cu focos, în
stare de funcţionare). Pirotehniştii au ridicat și transportat elementul de muniţie în
vederea depozitării și distrugerii ulterioare;
 Joi - 04 iunie, la ora 00:33, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
intervenit în comuna Măneşti - sat Drăgăeşti Pământeni pentru stingerea unui incendiu
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izbucnit la o hală de producţie (ambalaje din lemn). Din cercetările efectuate, se pare că
incendiul a fost provocat de jarul căzut dintr-un sistem de încălzire pe brichete din
rumeguş. A ars acoperişul halei pe o suprafaţă de cca.150mp şi s-au degradat unele
utilaje utilizate în procesul de producţie;
 Joi - 04 iunie, la ora 01:00, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au fost
solicitaţi pe strada Cuza Vodă din oraşul Găeşti pentru a transporta o persoană
imobilizată din apartament la ambulanţa SAJ cu care a fost transportată la spital;
 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 respiratorii, afecţiuni renale,
dureri abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru
tratament de specialitate.
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