
Romania in tranzitie de la seceta la furtuni
Furtuna care s-a abatut in cursul zilei de ieri asupra intregii tari a lasat in urma un dezastru de proportii
pomi facuti una cu pamantul, localitati si drumuri inundate, sedii si retele de inalta tensiune avariate si
chiar victime omenesti. O fetita de sase ani din Galati, aflata la joaca in fata blocului, a fost ranita de o
creanga smulsa dintr-un plop uscat in timpul furtunii de marti seara. Din cauza durerii si spaimei, fetita a
lesinat, iar ceilalti copii i-au anuntat imediat pe parintii ei, care au dus-o la cel mai apropiat spital.
Potrivit medicului Mihai Polinschi, directorul Serviciului de Ambulanta Galati, copila a suferit un
traumatism cranio-cerebral, cu o plaga contuza destul de mare biparietala, fiind necesara o interventie
chirurgicala de urgenta. Presedintele Asociatiei de Locatari, Ionita State, a declarat ca va face o solicitare
la Administratia Domeniului Public (ADP) pentru taierea copacilor uscati din zona. Nici Primaria din
Brasov nu a scapat de dezlantuirea furtunii. Acoperisul institutiei din Codlea, confectionat din tabla a fost
smuls de vantul puternic si aruncat in curte  "Acoperisul era in constructie, iar cand a inceput vantul, l-a
rasturnat pur si simplu in curte" , a declarat Gabriel Rusu, functionar in cadrul primariei. Angajatii firmei
care se ocupa de constructia cladirii spun ca lucrarea este compromisa  "Va trebui s-o luam de la capat" ,
a declarat inginerul Mihai Gheorghe. Si in municipiul Brasov furtuna a rupt copaci pe strazi si in gradini.
Din fericire, pagubele nu au fost mari si nimeni nu a fost ranit. Cativa copaci au cazut peste liniile de
troleibuz, iar circulatia a fost intrerupta mai bine de 30 de minute. Din cauza vantului puternic si a
copacilor smulsi din radacini, cateva dintre retelele de inalta tensiune apartinand Electrica Brasov au fost
avariate, locuitorii cartierelor Noua, Tractorul, Craiter si Bartolomeu ramanand fara curent. O parte din
acoperisul de tabla al Catedralei Catolice din centrul municipiului Arad a fost luat de vant si a fost
proiectat intr-o statie de tramvai, fara sa raneasca pe cineva. Un autoturism a fost distrus in centrul
orasului de un copac prabusit, iar un altul a rupt linile de inalta tensiune, afectand un cartier intreg.
Vantul puternic a mai rupt cativa copaci din zona aeroportului, blocand complet traficul rutier, pana la
interventia unor echipe de muncitori ale municipalitatii. Marti seara, schimbarea brusca a conditiilor
meteorologice a adus o racire a vremii, dar si o furtuna care, pe alocuri, a creat probleme in judetul
Timis, doborand copaci pe sosele circulate si smulgand acoperisul unor blocuri. Pe drumul judetean ce
leaga Lugojul de Buzias, trei plopi au cazut pe sosea blocand circulatia mai bine de o ora, primii care au
incercat sa degajeze artera rutiera fiind chiar soferii aflati in trafic.
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