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 BULETIN INFORMATIV– 30.07.2014  - Intervenţii la inundaţii 
   

 În urma manifestării fenomenelor meteorologice din data de 29.07.2014 (ploi 

însemnate cantitativ), la nivelul judeţului Dâmboviţa s-au înregistrat următoarele 

evenimente la care au intervenit echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa: 

 - Comuna Crângurile, sat Voia - Detaşementul de Pompieri Găeşti a intervenit  

cu o autospecială şi 4 subofiţeri pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării; 

 - Municipiul Târgovişte, str. Stolnicu Cantacuzino - Detaşementul de Pompieri 

Târgovişte a intervenit  cu o autospecială, 1 motopompă şi 3 subofiţeri pentru evacuarea 

apei din curtea unei gospodării; 

 - Comuna Morteni, sat Neajlov - Detaşementul de Pompieri Găeşti a intervenit  

cu o autospecială, 1 motopompă şi 4 subofiţeri pentru îndiguire şi evacuarea apei din 

2(două) gospodării (o casă şi 2 curţi); 

 - Comuna Morteni, sat Morteni - Detaşementul de Pompieri Găeşti a intervenit  

cu o autospecială, 1 motopompă şi 4 subofiţeri, pentru îndiguire şi evacuarea apei din 

2(două) gospodării (2 case şi 2 curţi); 

 - Comuna Petreşti, str. Albuleşti - Garda de Intervenţie Vişina a intervenit  cu o 

autospecială şi 3 subofiţeri pentru îndiguire şi evacuarea apei din 2(două) gospodării (2 

case şi 2 curţi); 

 - Comuna Petreşti, sat Puntea de Greci - Garda de Intervenţie Vişina a intervenit 

cu o autospecială şi 4 subofiţeri pentru: 

 îndiguire şi evacuarea apei din 2(două) case; 

 salvarea unei persoane dintr-un utilaj agricol surprins de viitură; 

 salvarea unei persoane dint-un autoturism surprins de viitură; 

 repunerea unui autoturism pe partea carosabilă. 
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 - Comuna Petreşti, str. principală - Garda de Intervenţie Vişina a intervenit cu o 

autospecială şi 5 subofiţeri pentru îndiguire la o gospodărie; 

 - Comuna Mogoşani, sat Mogoşani - Detaşamentul de Pompieri Găeşti a 

intervenit cu o autospecială, 1 motopompă şi 5 subofiţeri pentru îndiguire şi evacuarea 

apei din 2(două) gospodării; 

 - Comuna Petreşti, sat Greci (zona balastieră) - Detaşementul de Pompieri 

Găeşti a acţionat cu o autospecială şi 3 subofiţeri pentru salvarea unei persoane izolată, 

surprinsă de apă, care s-a refugiat într-un copac; 

 - Comuna Petreşti, sat Petreşti - Detaşementul de Pompieri Găeşti a intervenit cu 

o autospecială, 1 motopompă şi 3 subofiţeri, pentru îndiguire şi evacuarea apei dintr-o 

gospodărie; 

 În continuare, la faţa locului, se fac evaluări ale situaţiei gospodăriilor inundate, 

urmând ca acolo unde este cazul, echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa să intervină pentru evacuarea apei din gospodăriile 

cetăţenilor.  

 *   *   * 

Pentru a preveni şi limita efectele produse de inundaţii, cetăţenii sunt 

obligaţi să respecte următoarele măsuri: 

- întreținerea (curăţarea, degajarea şi decolmatarea) șanțurilor, rigolelor şi 

canalelor de scurgere a apelor pluviale şi realizarea, acolo unde nu există, a acestora; 

- drenarea şi asigurarea curgerii apei către şanţurile de captare, astfel încât în 

gospodării aceasta să nu mai băltească; 

 - deţinătorilor de construcţii situate pe direcţia viiturilor de pe versanţi, li se 

recomandă realizarea unor canale de captare şi dirijare a apei; 
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