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„Sistem Alert”, aplicaţie pentru avertizarea populaţiei prin sms

74 de localități fără electricitate

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa, duminică, în judeţul Timiş, un alt deces ﬁind
înregistrat în judeţul Arad şi
alte două în Bistriţa-Năsăud
în timpul furtunii puternice
care a lovit vestul şi nordul
ţării. Din cauza obiectelor
sau a arborilor doborâți de
vântul puternic, s-au înregistrat 145 de victime.

Alimentarea cu electricitate este afectată total sau parțial în 74 de localități din
județele Timiș, Caraș Severin, Hunedoara și
Arad, din cauza furtunilor care s-au produs
duminică în zona de vest a României, potrivit unui comunicat transmis luni de E-Distribuție Banat.

Duminică neagră în vestul ţării

Cele mai multe persoane
rănite, respectiv 49, s-au înregistrat în Timiş. Cei mai mulţi
dintre răniţi au mers singuri
la spital, după ce au fost loviţi
pe timpul furtunii. Totodată,
212 localități din 15 județe,
respectiv Alba, Arad, Bihor,
Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj,
Caraș-Severin,
Hunedoara,
Harghita, Iași, Maramureș,
Mureș, Suceava, Sălaj și Timiș, au fost afectate în urma
furtunilor, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă (IGSU).
Trei persoane au murit într-un parc din Buziaş, după
ce un copac a picat peste ele,
o femeie a decedat la grădina
zoologică din Timişoara, ﬁind
lovită de o creangă, iar un tânăr de 24 de ani a murit după
ce maşina în care se aﬂa a fost
strivită de poarta de intrare în
oraş, de pe Calea Lugojului.
Poarta de intrare în Timişoara
a fost reabilitată de municipalitate în urmă cu doi ani, primăria plătind peste 50.000 de
euro pentru lucrările executate
de o ﬁrmă privată. Polițiștii din
Timiș au deschis cinci dosare
penale pentru ucidere din culpă în cazul persoanelor care au
murit în timpul furtunii.

Alerte prin sms

Premierul Mihai Tudose a
cerut implementarea în cel mai
scurt timp a sistemului integrat
de alertare a populaţiei în situaţii de risc major, prin mesaj de
urgenţă transmis pe telefonul
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Explicaţiile ANM

Mezociclonul, fenomen extrem
Elena Mateescu, director
executiv în cadrul ANM, a
explicat fenomenul care a
provocat furtuna din vestul
ţării, în urma căreia au murit opt persoane, alte 67 ﬁind
rănite. Meteorologul susţine
că temperatura a scăzut rapid, viteaza de deplasare a
norilor ﬁind foarte mare.
„În mai puţin de o jumătate de oră, temperatura a scăzut brusc la jumătate şi a fost
înlocuită masa de aer cald cu
una mai rece, ceea ce a determinat ca înălţimea norului de
la 10.000, în coborâre, a avut
viteză foarte mare de deplasare, raza norului la 600 metri
a determinat aceste intensiﬁcări foarte mari ale vântului.
La Timişoara s-au înregistrat
108 km/h. Vorbim despre su-

percelule care au un caracter
distructiv, local, şi care, la
rafală, ca la Timişoara, determină doborâturi de aer. Poate
ﬁ denumit un mezociclon, ca
şi caracteristici de formare”,
a declarat Elena Mateescu. (în
termeni profani, mezociclonul
poate ﬁ explicat ca ﬁind, după
intensitate şi forţă, în imediata
aproiere a unui uragan - fenomen care nu este caracteristic
zonei noastre continentale n.red.)
Meteorologul a explicat că
aceste fenomene sunt aproape
instantanee.
„Caracterul local şi viteza de
de formare a norilor de furtună - avem la dispooziţie date
prin care anticipăm cu 24/48
ore înainte, dar aceste avertizari de vreme severă imediată
se pot baza pe ceea ce ne arată

imaginile radar, să anticipăm
forma de dezvoltare a unei supercelule locale. Este aproape
instantanee. În mai puţin de
jumătate de oră, temperatura
a scăzut de la 32 grade la 16.
Viteza descendentă a aerului
este foarte rapidă, nu a avut
unde să se disipe. În contextul
încălzirii globale, se face simţită intensiﬁcarea fenomenelor

meteorologie extreme”, a precizat specialistul ANM.
Mateescu susţine că săptămâna următoare se va înregistra o schimbare radicală a
vremii, comparativ cu prima
jumătate a lunii. Marţi vremea
va ﬁ instabilă, iar miercuri se
va răci în cea mai mare parte a
ţării, maximele ﬁind de 20-22
grade. 

Patru judeţe
afectate

În județul Timiș erau afectate 7 linii de înaltă
tensiune și 55 de linii de medie tensiune, inclusiv 3 stâlpi metalici îndoiți și 4 stâlpi de beton
rupți. Alimentarea cu electricitate era afectată
într-o singură stație de transformare (Giulvaz)
și în 28 de localități, conform datelor disponibile luni dimineață.
În județul Caraș Severin erau afectate parțial
7 linii de medie tensiune, astfel că alimentarea
cu electricitate era afectată total sau parțial în
10 localități.
În județul Hunedoara erau afectate total
sau parțial 21 de linii de medie tensiune, iar
alimentarea cu electricitate era afectată în 13
localități.
În județul Arad erau afectate total sau parțial
25 de linii de medie tensiune, inclusiv 16 stâlpi
rupți. Alimentarea cu electricitate era afectată
în 23 de localități. Funcționarea rețelelor de
distribuție de electricitate din zona de activitate a E-Distribuție Banat a fost afectată de
condițiile meteorologice extreme care s-au produs în zona de vest a României duminică, ca
urmare a vântului foarte puternic (ce a depășit
viteza de 90 km/h) și a căderilor de copaci. În
timpul nopții, E-Distribuție Banat a suplimentat numărul echipelor de intervenție. La nivelul
societății E-Distribuție Banat a fost declarată
stare de urgență de nivelul 2. La acest moment
lucrează 44 de echipe de intervenție ale societății, 14 angajați de suport tehnic de urgență,
15 angajați ai contractorilor și 8 specialiști în
centrul de comandă operativă, pentru restabilirea alimentării în cel mai scurt timp posibil,
precizează instituția. 

CFR Călători

Întârzieri mari

Mai multe trenuri care trebuia să ajungă
în Gara de Nord București au înregistrat
întârzieri de sute de minute, trenul de la
Baia Mare raportând o întârziere de 320
de minute, din cauza furtunilor produse în
vestul țării.
Întârzierile trenurilor care trebuie să sosească în Gara de Nord București sunt cauzate
de furtunile produse în vestul României, a
precizat purtătoarea de cuvânt a CFR Călători,
Alina Predescu. Trenul IR 1822 care ajunge în
București de la Arad a avut o întârziere de 300
de minute, trenul IR 1642 care vine de la Baia
Mare a aﬁşat o întârziere de 320 de minute,
iar trenul IR 1696 care vine de la Timișoara N
a întârziat 250 de minute. Trenul IR 473 care
sosește în Brașov de la Budapeste Keleti prin
Sighișoara a întârziat 60 de minute.
CFR SA a anunțat că a remediat toate cele 43
de avarii produse de furtuni la infrastructura
feroviară de pe cele patru regionale de cale
ferată: Timișoara, Cluj, Brașov și Iași.
Potrivit instituției, au întârziat 112 trenuri
de călători cu 14.583 de minute, 15 trenuri au
fost anulate pe raza regionalelor de cale ferata
Timisoara, Cluj, Brașov și Iași, iar două trenuri
de pe ruta Iași – Timișoara au fost deviate pe
ruta ocolită, prin Suceava – Adjud – Siculeni –
Dej – Cluj.
Personalul feroviar va acționa în continuare și în cursul zilei de luni pe zonele afectate
pentru a remedia urmările avariilor produse și
restabilirea condițiilor normale de circulație. 

