COMUNICAT DE PRESĂ
Urmare a avertizării meteorologice din data de 29.09.2013, prefectul George IACOB a
convocat reunirea în şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în dimineaţa
zilei de 30.09.2013. Măsurile dispuse au vizat asigurarea că toţi factorii cu responsabilităţi în
acest domeniu sunt în deplină capacitate de intervenţie, dacă situaţia o va impune.
Astfel, suntem în măsură să vă informăm că, în cursul nopţii de 30.09 către 01.10.2013,
la nivelul Judeţului Călăraşi s-au înregistrat cantităţi însemnate de precipitaţii, fără a fi
înregistrate alte fenomene meteo periculoase. Debitele Dunării, ale Argeşului şi Dâmboviţei
evoluează în limitele normale, iar acumularea de la Mihăileşti a informat că deversează
cu numai 58 mc/s. La punctele pluviometrice s-au înregistrat în intervalul 30.09, ora 07.0001.10, ora 07.00, următoarele cantităţi de precipitaţii: Călăraşi-90,4 l/mp, Olteniţa-66,8 l/mp,
Budeşti-63,7 l/mp, Fundulea-36 l/mp, Sultana-80 l/mp, Gîldău-71 l/mp, Frăsinet-70 l/mp,
Dorobanţu-64 l/mp, Perişoru-63,7 l/mp, Mînăstirea-63 l/mp, Al. Odobescu-60 l/mp,
Progresu-58 l/mp.
Pe acest fond, în cursul nopţii de 30.09-01.10.2013 au fost necesare intervenţii din
partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului în următoarele situaţii:
1. în localitatea Budeşti, 2 intervenţii datorate inundării unor anexe gospodăreşti, la care
au participat 10 cadre ISU, cu 2 auto si 2 motopompe, in intervalul orar 00.15-04.30;
2. în municipiul Călăraşi, 3 intervenţii datorate inundării unor gospodării situate pe străzile
Andrei Şaguna, Miron Costin şi Ecaterina Teodoroiu. La primele două participă 6 cadre
ISU, cu 2 auto si 2 motopompe, de la ora 04.10, iar în ultimul caz intervenţia a început
la 07.15 cu două cadre şi o motopompă.
În intervalul orar menţionat, pe raza judeţului Călăraşi nu au fost înregistrate
evenimente sau disfuncţionalităţi privind alimentarea cu energie electrică. Situaţii de
acest gen au fost sesizate, însă, la primele ore ale dimineţii de 1 octombrie în localităţile
Fundeni (776 de consumatori afectaţi), Tămădău (212 consumatori) şi Fundulea (o stradă).
Marţi, 01.10.2013, la ora 10:30, efectivele I.S.U. desfăşurau acţiuni la 7 anexe
gospodăreşti inundate, în municipiul Călăraşi, la o gospodărie din oraşul Budeşti şi în
comuna Modelu, pentru pomparea apei pluviale acumulate pe 7 străzi. De asemenea,
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Roseţi este în curs de intervenţie
pentru eliminarea apei care bălteşte în 3 gospodării din localitate.
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