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13 000 persoane evacuate şi peste 180 de comunităŃi inundate în urma ploilor   
din nordul şi nord estul Ńării. 

 
 

Apoximativ 13.000 de persoane au fost evacuate 
după ce peste 180 de comunităŃi din 8 judeŃe  
(Maramureş, Sălaj, Satu Mare,BistriŃa- Năsăud, 
Suceava, NeamŃ, Botoşani, Iaşi şi Bacău) au fost 
inundate în urma ploilor masive care au căzut în 
nordul şi nord estul României în ultimele 8 zile. 4 
persoane au murit şi 2 sunt încă date dispărute. 21 
de hectare de teren agricol au fost, de asemenea, 
inundate. Sute de kilometrii de drumuri judeŃene şi 
nouă kilometri de drumuri naŃionale au fost închise.  
 
Râurile Siret şi Prut au atins cele mai înalte debite din 
ultimii 200 de ani, egalându-l pe cel al Dunării. Codul 

roşu este încă activ pentru Siret şi Prut şi patru judeŃe se află încă sub ameninŃarea apelor - Iaşi, Bacău, 
Botoşani, şi NeamŃ. 
 
Aşa cum a declarat preşedintele Traian Băsescu „Suntem departe de vremurile în care nu eram pregătiŃi să 
facem faŃă unor astfel de evenimente”. Alimente, apă minerală, motorină, pături, zahăr, ulei şi făină au fost deja 
oferite de către autorităŃi celor care au fost nevoiŃi să îşi părăsească casele sau care au rămas izolaŃi. 
 
AutorităŃile centrale şi locale şi-au unit forŃele pentru a evita pierderea de vieŃi omeneşti. Inspectoratul pentru 
situaŃii de urgenŃă, jandarmeria, pompierii, poliŃia şi autorităŃile locale s-au coordonat şi organizat pentru a 
minimiza pagubele, consolidând digurile şi evacuând oamenii din zonele afectate.  
 
De departe, cele mai afectate judeŃe sunt Suceava şi Botoşani. În Botoşani, locuitorii evacuaŃi din RădăuŃi Prut 
locuiesc momentan în corturi, într-o tabără de sinistraŃi situată la un kilometru de sat. 
 
„Până acum, nu ne-am confuntat cu probleme foarte mari în comunităŃile în care noi lucram. Un râu din comuna 
CepleniŃa (una din cele cinci comunităŃi în care WVR lucrează în judeŃul Iaşi) a inundat opt case în satul 
Buhalnita. Aici, apele s-au retras deja şi oameni s-au întors la casele lor. Am mers deja în teren, am evaluat 
situaŃia şi am discutat cu autorităŃile locale şi cu membrii asociaŃiei de interes comunitar din CepleniŃa penru a 
vedea cum am putea să îi ajutăm. Există încă un risc pentru comuna Golăeşti, daca debitele Prutului şi Jijiei 
continuă să crească”, a declarat Octavian Filip, manager al Biroului Zonal Iaşi. ”Vineri, conducerea WVR se va 
întâlni şi va decide dacă şi cum putem interveni”, a continuat domnul Filip. 
 
În judeŃul Iaşi, unde WVR lucrează, comuna Lespezi este una dintre cele mai sever afectate în timp ce oraşul 
Paşcani a scăpat de furia apelor. În Paşcani, peste 1000 de oameni au fost evacuaŃi duminică dintr-o zona 
expusă a oraşului. 400 dintre aceştia au petrecut noaptea într-o sală de sport, un liceu şi o gradiniŃă din oraş 
(ceilalŃi au înnoptat la rude sau prieteni). Luni dimineaŃă s-au întors cu toŃii la casele lor care nu au fost afectate 
grav. AutorităŃile locale au declarat că sunt pregătiŃi să facă faŃă situaŃiei.  
În comuna Lespezi 87 de case au fost afectate de ape şi cinci s-au prăbuşit. 14 persoane au rămas astfel fără 
locuinŃă, dintre care şi 4 copii. Vice-primarul din Lespezi a declarat că s-au găsit adăposturi pentru aceştia şi că 
Primăria are destule provizii de apă şi mâncare. ReprezentanŃi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei erau, de 
asemenea, prezenŃi pe teren pentru a oferi sprijin comunităŃii. 
  
În acest moment, pagubele înregistrate sunt greu de estimat. Până la ora 11:00, se estima că aproximaiv 2000 
case au fost inundate, 99 se prăbuşiseră şi 122 se aflau în pericol de a se prăbuşi. Abia după ce apele se vor 
retrage autorităŃile locale vor avea o imagine mai clară a pagubelor pe termen lung. În zone grav afectate, unde 
apele au început deja să se retragă, casele se prăbuşesc una după alta, mai ales cele construite din chirpici.  
 
Guvernul a promis să ofere sprijin pentru reconstruirea caselor. Astăzi, guvernul se va întâlni într-o sesiune de 
urgenŃă pentru a decide ce gen de ajutor se va acorda victimelor inundaŃiilor. 


