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Pompierii continuă misiunile de sprijin pentru populație și autorități, în
zonele unde s-au format zăpoare pe cursurile de apă
Încă din cursul zilei de vineri, echipaje de pirotehniști din cadrul inspectoratelor
pentru situații de urgență au acționat în 8 județe pentru remedierea situațiilor
generate de zăpoarele formate pe cursurile de apă.
Astfel, salvatorii, împreună cu reprezentanţii autorităților locale și cei ai
structurilor specializate în managementul situațiilor de urgență au executat mai
multe misiuni în teren pentru efectuarea detonărilor controlate pe porțiunile de
gheață formate și evacuarea apei din gospodăriile inundate din cauza revărsării
apei.
În cursul zilei de duminică, echipajele specializate au continuat misiunile
operative în sprijinul comunităților, după cum urmează:
* În județul Alba, în comuna Avram Iancu, satul Vidrișoara au fost afectate 25 de
persoane, iar pompierii au acționat pentru degajarea apei din 2 curți. În această
zonă au intervenit 4 ofițeri, 12 subofițeri, cu 2 autospeciale de pompieri, 2
motopompe transportabile, 1 motopompă remorcabila și 2 buldoexcavatoare puse
la dispoziție de primărie.
* În județul Bistrița, în comuna Bistrița Bârgăului echipajele pirotehnice
acționează pentru distrugerea zăpoarelor de gheață
* În județul Cluj, pe râul Arieș, sunt două zăpoare de gheață, de 2 și 4 kilometri,
în zona localităților Iara și Turda.
* În județul Maramureș, pompierii desfășoară acțiuni de monitorizare a bazinelor
râurilor Lăpuș și Someș. Pe râul Lăpuș nu mai există zăpor de gheață., iar pe râul
Someș a început să se formeze un zăpor cu gheață. Pe valea Vaser s-a deblocat
accesul până la ultima casă și acum se scoate gheață din curți cu utilaje grele.
* În județul Mureș, în comunele Lunca Bradului, Răstolnița și Găloaia s-au
format poduri de gheață pe râul Mureș, pe lungimi cuprinse între 300 de metri și
un kilometru. În comuna Filea o persona a fost evacuată in condiții de siguranță.
Populația a fost prealertată.
* În județul Neamț, în comuna Poiana Tiului, este un zăpor de gheață pe circa 12
kilometri pe râul Bistrița. În zonă s-au efectuat trei detonări.
* În județul Sălaj forțele din teren acționează pentru distrugerea zăporului de
gheață de circa un kilometru, în localitatea Benesat, sat Cheud.

* În județul Suceava, în municipiul Vatra Dornei, râul Dorna a ieșit din matcă din
cauza zăpoarelor și au fost afectate 16 case, 15 anexe și 18 curți și grădini. Au
fost evacuate 4 persoane la rude în data de 4 februarie, iar 3 persoane, duminică, 5
februarie. În zonă acționează o autospecială pirotehnică, 3 motopompe
remorcabile, 5 motopompe transportabile și de la Serviciul de Gospodărire a
Apelor 3 motopompe transportabile.
Pentru operaționalizarea misiunilor de răspuns, echipajele din teren au fost
suplimentate cu efectivele aflate în turele libere, pentru ca situația să fie remediată
în cel mai scurt timp. Forțele operative rămân în continuare la datorie.
De asemenea, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență monitorizează permanent situația pentru a putea lua
măsurile necesare pentru limitarea pagubelor.
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