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COMUNICAT DE PRESĂ – 20.07.2011  

  

 În urma fenomenelor meteo (vânt foarte puternic şi precipitaţii abundente cu 

descărcări electrice) care au avut loc în această seară, în judeţul Dâmboviţa s-au 

produs evenimente la care s-a acţionat astfel: 

• în Mun.Târgovişte, 6 echipaje de intervenţie de la Detaşamentul Târgovişte 

împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului 

Târgovişte au acţionat astfel: 

 la pasajul Romlux, care s-a inundat din cauza precipitaţiilor 

abundente, un şofer a fost scos din apă împreună cu autoturismul 

său; 

 pe strada Dr.Marinoiu, s-au dejajat 2 acoperişuri de bloc smulse de 

vânt; 

 pe strada Radu Popescu, s-a dejajat un acoperiş de bloc căzut pe o 

maşină şi un acoperiş care stătea să cadă a fost stabilizat; 

 în zona Casei de Cultură a Tineretului a fost degajat un copac căzut 

peste cabluri electrice şi un copac căzut pe stradă; 

 pe str.Macilor a fost degajat un copac căzut peste o conductă de 

alimentare cu gaze; 

 în zona Halta Teiş, a fost degajat un copac căzut pe stradă; 

 pe str.Moldovei, a fost înlăturată o placă de azbociment smulsă de 

vânt şi înfiptă în izolaţia unui bloc (la nivelul etajului 4) şi a fost 

degajat un copac căzut pe partea carosabilă. 

• în oraşul Titu, pe str.I.C.Vissarion, 4 echipaje de intervenţie de la 

Detaşamentul Titu şi o autoscară de la Detaşamentul Pucioasa acţionează 

pentru degajarea acoperişurilor a 11 scări de bloc smulse de vânt; 
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• 2 echipaje de intervenţie de la Garda Răcari şi au acţionat astfel: 

 în oraşul Răcari - pe strada Republicii, a fost degajat un copac căzut 

pe cabluri electrice; 

 în oraşul Răcari - pe str.Cuza Vodă, a fost degajat un copac căzut 

peste o conductă de gaze; 

 în comuna Slobozia Moară, a fost degajat acoperişul şcolii smuls de 

vânt şi copaci căzuţi pe partea carosabilă a drumului, alături de 

SVSU al localităţii Slobozia Moară; 

 în comuna Ciocăneşti, a fost înlăturat un copac căzut peste o casă, 

alături de SVSU al localităţii Ciocăneşti; 

• în oraşul Găeşti - la Liceul Agricol, un echipaj de intervenţie de la 

Detaşamentul Găeşti a acţionat pentru stingerea unor cabluri electrice; 

• în comuna Cojasca, un echipaj de intervenţie de la Garda Corneşti a acţionat 

pentru înlăturarea a 2 copaci, unul căzut pe cabluri electrice, iar celălalt căzut 

peste cabluri electrice şi parţial pe acoperişul unei locuinţe; 

• în localitatea Poiana de Sus, un echipaj de intervenţie de la Pichetul Potlogi a 

fost solicitat pentru înlăturarea unui copac căzut pe acoperişul unei case; 
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