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COMUNICAT DE PRESĂ – 10.08.2012  

  

 În urma fenomenelor meteo (vânt foarte puternic cu aspect de vijelie şi 

precipitaţii abundente cu descărcări electrice) produse în seara zilei de 09 august 

2012, în judeţul Dâmboviţa s-au produs următoarele evenimente: 

 în Municipiul Târgovişte - 4(patru) echipaje de intervenţie de la 

Detaşamentul Târgovişte împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi o echipă de la SDEE Târgovişte 

(Electrica) au acţionat pentru înlăturarea efectelor produse de vijelie, astfel: 

 pe strada Dumitru Radu Popescu - s-a intervenit pentru degajarea 

unui acoperiş de bloc care a fost smuls de vânt şi a căzut pe 

carosabil, avariind 3(trei) autoturisme; 

 pe strada Bucovinei - s-a dejajat un acoperiş de bloc care a fost 

smuls de vânt şi a căzut pe carosabil, avariind un autoturism; 

 pe Calea Domnească - au fost degajaţi 2(doi) copaci căzuţi pe partea 

carosabilă, peste cabluri electrice; 

 în satul Teiş din comuna Şotânga - un echipaj de intervenţie de la 

Detaşamentul Târgovişte împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Şotânga au acţionat pentru degajarea acoperişului unei 

case care a fost smuls de vânt şi a căzut pe partea carosabilă (pe DJ-712); 

 în comuna Dragomireşti - pe DN 72A - un echipaj de intervenţie de la 

Detaşamentul Târgovişte a acţionat pentru degajarea unui copac căzut pe 

partea carosabilă a drumului, care a blocat traficul rurier în zona Hanul 

Logofătului. 

 în comuna Slobozia Moară - pe DN 7 - un echipaj de intervenţie şi 

ambulanţa SMURD de la Detaşamentul Titu şi un echipaj de la Garda Răcari 

au intervenit la un accdient rutier produs pe DN 7. Din cauza vântului foarte 

puternic, un copac a căzut pe carosabil în faţa unui autoturism care nu a mai 
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putut evita impactul. Pe sensul opus se deplasa alt autoturism, care a intrat şi 

el în coliziune cu copacul, lovind celălalt autoturism pe partea stângă. În 

urma accidentului a rezultat rănirea uşoară a conducătorilor celor două 

autoturisme şi a unui pasager, iar după primirea ajutorului medical de 

urgenţă, cei trei răniţi au refuzat transportul la spital. Nu a fost nevoie pentru 

descarcerarea persoanelor. Pompierii au acţionat pentru secţionarea şi 

degajarea copacului căzut pe partea carosabilă a drumului.  
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