
Situaţia efectelor produse la nivelul judeţului Dâmboviţa în  perioada 
05.05.2014 ora 24.00   - 06.05.2014, ora 08.00 ca urmare a 

fenomenelor meteo periculoase şi hidrologice manifestate  pe timpul 
avertizărilor meteorologice şi hidrologice: 

Nr. 
crt.  

LOCALITATE 
OBIECTIVE 
AFECTATE 

DETALIEREA SITUAŢIEI 

1. 

Comuna 
Cândeşti 

05.05.2014 

- DJ 702 

- podul de peste 
râul Dâmboviţa, 
care face legătura 
între comuna 
Cândeşti şi Voineşti  

- reactivarea unei  alunecări de teren pe DJ 702, 
în punctul Sfârlogi panta mare, cea dislocat şi o 
cantitate de pământ care a blocat aproximativ 
jumătate din suprafaţa drumului,  pe o lungime 
de aproximativ 10 metri. 

- podul de peste râul Dâmboviţa, care face 
legătura între comuna Cândeşti şi Voineşti, se 
află în pericol de rupere a capului de pod datorită 
debitului ridicat de apă. Se menţionează faptul că 
digurile construite pentru dirijarea cursului râului 
Dâmboviţa, în zona podului, în cursul anului 
2013, sunt distruse în proporţie de 60%. 

2. 

Comuna 

Dragomireşti 

05.05.2014 

- 2 gospodării 
- în satul Decindeni au avut loc două alunecări de 
teren ce pun în pericol iminent construcţiile. 

3. 

Comuna 

Râu Alb 

05.05.2014 

- D.C. Ciobăneşti - 
zona „La Popa” 

- o gospodărie 
afectată  

-  DC 122 Pucheni - 
Râu Alb  zona ,,La 
Moiceanu” 

-  DC 122 Pucheni - 
Râu Alb -zona 
,,Grigore Moraru” 

         În satul Râu Alb de Jos: 

- D.C. Ciobăneşti - zona „La Popa” este afectat 
de o alunecare de teren pe o porţiune de cca. 
150 m; 

- Gospodăria - anexă gospodărească (bucătărie) 
afectată de o alunecare de teren de cca. 80-90 
mp ce s-a produs în punctul „Iudă”. 

 În satul Râu Alb de Sus:  

- DC 122 Pucheni - Râu Alb - zona ,,La 
Moiceanu” este afectat de o eroziune de mal pe 
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o porţiune de cca 60 m; 

- DC 122 Pucheni - Râu Alb - zona ,,Grigore 
Moraru” este afectat de o eroziune de mal pe o 
porţiune de cca 100 m. 

4. 

Comuna 

Runcu 

05.05.2014 

           În satul 
Runcu:  

- pragului de fund 
pe cursul 
Ialomicioarei în 
spatele Sălii de 
sport Runcu; 

- mal pârâu 
Clincioaia; 

- alunecare teren în 
punctul Stadion; 

            În satul 
Bădeni: 

- alunecare de teren 
în punctul Izlaz 
Bădeni; 

- în punctul Fermă 
Bădeni colmatarea 
albiei Ialomicioarei; 

             În satul 
Brebu: 

- DC 134; 

- alunecării de teren 
în punctul Şerb 

           În satul Runcu:  

- distrugerea pragului de fund pe cursul 
Ialomicioarei în spatele Sălii de sport Runcu pe o 
suprafaţă de 100 metri pătraţi; 

- mal pârâu Clincioaia pe o lungime de 140 metri 
cu riscul afectării gospodăriilor a cinci familii; 

- distrugerea parţială a pragului de fund în 
punctul Lungu Alexandru pe o suprafaţă de 80 
metri pătraţi; 

- alunecare teren în punctul Stadion pe o 
suprafaţă de 2 ha. 

 În satul Piatra:  

- punct familia Fieraru pericol de inundare a 6 
familii şi de izolare prin prăbuşirea căii de acces 
datorită pârâului Ialomicioara pe o lungime de 60 
metri. 

 În satul Bădeni: 

- alunecare de teren în punctul Izlaz Bădeni pe o 
lungime de 250 metri; 

- în punctul Şcoală Bădeni teren afectat pe o 
suprafaţă de 300 metri, DJ 712 A poate fi afectat 
la următoarele precipitaţii deoarece cursul de apă 
a Ialomicioarei a deviat spre drumul judeţean 
până la aproximativ 2 metri; 
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Cătălin, 2000 mp; 

- alunecare de teren 
2 ha în punctul Izlaz 
Brebu. 

- în punctul Priboiu DJ 712 A a fost afectat pe o 
porţiune de 35 metri pătraţi prin tasarea 
drumului; 

- în punctul Fermă Bădeni colmatarea albiei 
Ialomicioarei cu balast şi bolovani cu riscul 
distrugerii şi inundării DJ 712 A; 

- în punctul Tonţea au fost afectate 20 de familii 
datorită nivelului de apă a pârâului Tonţea 
deoarece albia acestuia fiind şi cale de acces; 

 În satul Brebu: 

- afectarea DC 134 pe o porţiune de 240 metri 
pătraţi prin tasarea drumului cu riscul de izolare 
a satului Brebu. S-a dispus interzicerea circulaţiei 
cu autovehicule cu masa mai mare de 7.5 tone; 

- reactivarea alunecării de teren în punctul Şerb 
Cătălin pe o suprafaţă de 2000 mp; 

- în punctul Şerb Cătălin strada Plaiul Domnesc a 
fost afectat pe o porţiune de 150 mp prin tasarea 
drumului; 

- alunecare de teren pe o suprafaţă de 2 ha în 
punctul Izlaz Brebu. 

5. 

Comuna 

Văleni 
Dâmboviţa 

05.05.2014 

- DS 1027; 

- DS 1130; 

- pragul de fund de 
beton al pârâului 
Valeanca la km 
0+700;  

- pe sectorul de drum LUNCA drumul sătesc DS 
1027 este afectat de torenţi pe o lungime de 
1000 mp şi de o alunecare de teren pe o lungime 
de aproximativ 60-70 m, riscându-se 
întreruperea circulaţiei pe acesta. 

- pe aleea pârâului Valeanca la km 0+700 pragul 
de fund de beton a fost afectat puternic fiind 
ruptă încastrarea din malul drept ce a permis 
adâncirea albiei şi afectând în acest fel barajul 
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din amonte de la km 0+800 din beton, la care 
apa a pătruns pe sub acesta riscând ruperea şi 
prăbuşirea sa, fapt ce pune în pericol drumul DJ 
723 care este susţinut de aceste baraje. 

 - pe drumul sătesc DS 1130 Pitoiu-Plopis 
drumul a fost afectat prin crearea de făgaşe şi 
şanţuri longitudinale ce face imposibilă circulaţia 
auto pe o lungime de 1000 m.   

6. 

Comuna 

Vulcana Băi 
05.05.2014 

- alunecare de teren 
reactivată, în 
punctul „Vâlceaua 
Roşie”; 

- alunecare de teren 
primară, în punctul 
„Şetreni”; 

- alunecare de teren 
reactivată în punctul 
„Valerică”; 

- eroziune de mal 
DC 139 A; 

- eroziune de mal 
DC 139 A în punctul 
„Manafu”; 

- alunecare de teren 
pe strada Nicolae 
Iorga; 

- eroziune de mal 
pe pârâul Vulcana 
în punctul 
„Pionierul”; 

- alunecare de teren reactivată, în punctul 
„Vâlceaua Roşie”, pe o lungime de aproximativ 
20 m, ce afectează singurul drum de acces 
pentru 20 de gospodării; 

- alunecare de teren primară, în punctul 
„Şetreni”, la proprietatea doamnei Casandra 
Stanciu; 

- alunecare de teren reactivată pe partea dreaptă 
a str. Codrului, în punctul „Valerică”; 

- eroziune de mal DC 139 A la intersecţia străzilor 
Mihai Eminescu cu Ion Creangă, pe o lungime de 
aproximativ 10 metri, cu risc de surpare a 
covorului asfaltic ce poate genera izolarea a 
aproximativ 50 de gospodării. 

- eroziune de mal DC 139 A în punctul „Manafu” 
pe strada Mihai Eminescu, pe o lungime de 
aproximativ 5 metri; 

- alunecare de teren pe strada Nicolae Iorga pe o 
lungime de aproximativ 20 metri, ce afectează 
singurul drum de acces pentru 10 gospodării; 

- eroziune de mal şi afectarea lucrărilor de 
amenajare teritorială pe pârâul Vulcana în 
punctul „Pionierul”, pe o lungime de aproximativ 
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- eroziune de mal 
pe strada Vlad 
Ţepeş. 

20 de metri; 

- eroziune de mal pe strada Vlad Ţepeş, cu risc 
de afectare al pompelor de apă. 

7. 

Comuna 

Vulcana 
Pandele 

05.05.2014 

- inundat 2 curţi  

- avariat 1 anexa 
gospodărească. 

- creşterea debitului Pârâului Vulcana, ce a 
inundat două curţi şi a avariat o anexa 
gospodărească.    

8. 

Comuna 
Bărbuleţu 

 

05.05.2014 

- DC126 până la 
podul Băneşti 

- DC Valea Tisei 

- DC Grui 

- a avut loc o  alunecare de teren 

- pe o porţiune de peste 25m a alunecat peste 
rigola betonată şi asfalt 

- fisuri în asfalt datorita acumularii unei cantităţi 
mari de apa în pământ 

- pe uliţa Morii a aluncat o portiune de mal, cu 
salcâmi opturand cursul de apa. 

9. 

Comuna Corbii 
Mari 

Odobeşti 

06.05.2014 

DJ711A 

Pod Odobeşti 
- circulaţia închisă 
- teren arabil inundat 

 


