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 BULETIN INFORMATIV - 04.05.2015 - Intervenţiile pompierilor 

dâmboviţeni în perioada minivacanţei de 1 Mai 

   

 În această minivacanţă de 1 Mai, echipajele de intervenţie din cadrul 

I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

 Vineri - 01 mai, la ora 12:38, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării din comuna 

Văcăreşti. Un foc deschis făcut în curtea gospodăriei (în apropierea unor baloţi de paie), 

lăsat nesupravegheat, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars 

cca.800kg plante furajere (baloţi de paie); 

 Vineri - 01 mai, la ora 13:28, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 

Târgoviște a fost solicitată în comuna Petreşti - sat Coada Izvorului pentru asanare de 

muniție (un proiectil exploziv, calibrul 75mm, fără focos). Pirotehniştii au ridicat și 

transportat elementul de muniţie în vederea depozitării și distrugerii ulterioare; 

 Sâmbătă - 02 mai, la ora 20:00, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Laminorului din mun. Târgovişte pentru stingerea unui incendiu 

izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism parcat într-un garaj. Din cercetările 

efectuate, se pare că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric produs din 

cauza unui conductor electric defect. Au ars elemente combustibile din compartimentul 

motor al autoturismului. În urma incendiului, o persoană (bărbat - 42 ani) a suferit arsuri 

pe cca.60% din suprafaţa corpului, aceasta fiind preluată şi transportată la spital de către 

un echipaj de ambulanţă SAJ; 

 Duminică - 03 mai, la ora 17:02, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit în 

comuna Corbii Mari (zona autostrada A1-km53) pentru stingerea unui incendiu de 

vegetaţie, unde au ars cca.1000mp de vegetaţie uscată; 
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 Duminică - 03 mai, la ora 17:42, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (pătul) din 

comuna Bucşani. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a pornit de la un rest de 

ţigară aprins aruncat lângă plantele furajere depozitate în pătul. Au ars: acoperişul 

anexei pe o suprafaţă de cca.60mp şi cca. 1000kg plante furajere; 

 Duminică - 03 mai, la ora 08:00, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Radu Popescu din mun.Târgovişte pentru a transporta o persoană 

supraponderală 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 64 de solicitări. 

 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. 
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