
Zilele comunei Grămești sub „imperiul” apelor 
 
 

                       Luni 28 iunie 2010, locuitorii comunei Grămești se pregăteau intens să 
sărbătorească „Zilele comunei Grămești” care se desfășoară în fiecare an în data de 29 și 30 
iunie. Ziua de 29 iunie are corespondent în Calendarul Ortodox Român cu sărbătoarea 
Sfinților Petru și Pavel iar localitatea Grămești care este și centru de comună, își sărbătorește 
și Hramul Bisericii Sf. Nicolai. 
            Tocmai când pregătirile erau în toi și gospodinele pregăteau sarmale iar bărbații 
făceau curățenie prin curți să-și aștepte cum se cuvine invitații, cerul s-a întunecat brusc și 
prima ploaie torențială a umflat apele Pârâului Mare care străbate satul și se varsă în râul Siret. 
             Acest prim val de ploi nu a produs pagube importante în comunitate. 
             Al doilea val de ploi torențiale s-a produs în aceeași zi de 28 iunie, doar după 2-3 ore 
și a produs pagube semnificative. În mai multe zone locuite, apele aceluiași pârâu au ieșit 
dintre maluri, au pătruns în case și au antrenat în drumul lor tot ce „le-a ieșit” în cale: lemne, 
păsări, asfaltul de pe drumul comunal DC – 35, garduri, porți, podețe, etc. În unele case 
situate în imediata apropiere a pârâului, apa a atins nivelul de 1 metru în doar câteva clipe, 
degradănd mobilă și bunuri casnice. Locuitorii din zonele inundate s-au refugiat în podurile 
caselor.  
            O echipă de la ISU Siret împreună cu alta de jandarmi și cu Autoritatea Publică Locală 
în frunte cu primarul Vasile Șuleap și viceprimarul Antonesei Adrian, au decuplat 
transformatoarele electrice care erau în pericol și au evacuat persoanele din casele inundate. 
Datorită lor dar și reacției promte a cetățenilor nu au existat victime umane, pagubele 
materiale, în schimb, sunt semnificative. Apele învolburate au lăsat în urma „Potopului”, 
nemaiântâlnit după cum spun bătrânii satului, 6 case distruse care nu mai pot fi locuite, 20 
case avariate care necesită reparații, 161 case inundate, zone de drum fără asfalt și însemnate 
pierderi de bunuri care au fost luate de puhoaie. Un elev de 13 ani a fost surprins de ape și s-a 
agățat de un stâlp de curent electric până ce a fost salvat de pompieri. A avut noroc deoarece 
transformatorul era decuplat. În satul Verbia care aparține de comuna Grămești, puhoaile de 
apă înalte de peste 1 metru au dărâmat pereții unei case și mai multe anexe gospodărești și au 
dus cu ele toate bunurile (televizor, frigider, masină de spălat, mobilier, haine, etc) pe care le-
au împrăștiat pe distanța de sute de metri. Oamenii s-au salvat într-o casă construită pe un loc 
mai înalt. Tot aici, o vacă a fost luată de ape din curtea unui cetățean și „plimbată” printr-un 
pârâu dezlănțuit aproximativ 150 metri, după care „ca prin minune” a ieșit singură la mal. 
            În noaptea de 28-29 iunie, de frica apelor dezlănțuite și a ploilor torențiale, mulți 
cetățeni au stat de veghe pe întuneric deoarece curentul electric era întrerupt. Bucatele care 
trebuiau finalizate pentru sărbătoarea din zilele de 29 și 30 iunie, în bună parte s-au alterat în 
frigiderele nealimentate cu energie. 
           Peste toate aceste necazuri, oamenii din zonele inundabile au primit Ordin de evacuare 
și au petrecut „Zilele localității Grămești” mutându-și animalele, bunurile și familia la rude 
sau la cunoștințe.  
          După ziua de 29 iunie, ploile au continuat la intensitate puțin mai scăzută dar codurile 
meteorologice de ploi și inundații s-au prelungit neântrerupt. Între timp au fost luate măsuri de 
protejare a populației împotriva îmbolnăvirilor, s-a distribuit apă, alimente și pături la 
cetățenii afectați iar pompierii au decolmatat fântânile. Autoritățile publice au evaluat 
pagubele produse la casele de locuit iar oamenii vor fi ajutați material să-și refacă locuințele 
distruse.  
           Valoarea, numai a caselor distruse, se ridică la peste 100.000 euro. Nu au fost încă 
evaluate pagubele produse la bunuri, anexe gospodărești, materiale luate de ape și la culturi 
agricole. 



          Mulțumim Inspectoratului pentru Situații de Urgență si jandarmilor care au salvat 7 
vieți ce erau în pericol iminent, echipei de pompieri care timp de o săptămână au decolmatat 
toate fântânile dar și sponsorilor care au trimis apă,alimente și pături pentru populația grav 
afectată ! 
         Sperăm că dacă vom învăța să trăim în armonie cu mediul, să nu aruncăm deșeuri la 
întămplare , să nu defrișăm păduri, asemenea evenimente dezastruoase să nu se mai repete… 
 

 
 

 
                
 
A consemnat,  
Valentin Ignat 
Manager R.E.C.L. 


