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În urma ploilor abundente din ultimele 24 de ore, au fost înregistrate efecte la nivelul a 31
localități din 14 județe (AB, AR, AG, BC, DB, DJ, GL, IS, NT, PH, TR, TM, VL și VN).
Fenomenele meteo periculoase, manifestate prin averse, scurgeri de pe versanți și
intensificări ale vântului, au condus la inundarea a 56 locuințe, 30 anexe gospodărești, 10
beciuri și subsoluri, 87 curți. Totodată, au fost afectate 30 fântâni, 7 tronsoane de drum și
un tronson de cale ferată.
Pe timul acțiunilor de intervenție nu au fost înregistrate victime și nu s-au impus măsuri
speciale de protecție prin evacuare sau relocare a populației.
Pompierii au acționat cu tehnică specifică pentru evacuarea apei din gospodării,
decolmatarea podețelor afectate și înlăturarea aluviunilor de pe carosabil sau a arborilor
căzuți din cauza vântului.
O situație de urgență deosebită a fost înregistrată în localitatea Adjud din județul Vrancea,
unde pompierii militari au acționat pentru salvarea unui cioban cu 200 de animale rămase
blocate pe insulă în mijlocul râului Siret. Militarii au intervenit cu bărciile pentru preluarea
animalelor, iar ulterior le-au transportat spre malul râului unde au fost evacuate în siguranță.
Un alt eveniment important a avut loc în județul Teleorman, pe raza localității Vârtoapele,
unde circulația feroviară a fost temporar blocată din cauza unui incendiu provocat de un
fulger la locomotiva unui tren care transporta aproximativ 100 persoane. Evenimentul nu s-a
soldat cu victime, iar circulația feroviară a fost reluată imediat după înlocuirea locomotivei.
Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, au fost înregistrate întreruperi în 11
localități din județele Bacău, Iași și Vaslui.
Având în vedere prognozele hidro-meteorologice pentru perioada următoare, echipajele de
pompieri salvatori sunt pregătiți să intervină în sprijinul populație din zonele care pot fi
afectate.
Situația la nivelul județelor aflate sub avertizări de vreme rea este permanent monitorizată
prin Centrul Operațional Național al IGSU.
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