
28 mai 2019 – “apocalipsa” 
în Zalău

O furtună de o violenţă extremă s-a abătut, marţi,
28 mai 2019, la ora 15.15, asupra judeţului Sălaj, în
special asupra Zalăului dar și a altor peste 50 de
localităţi, distrugând autovehicule, acoperișuri,
copertine, balcoane, semafoare, copaci, garduri și
multe alte bunuri aflate în calea urgiei. Cel mai grav
afectată a fost partea centrală a municipiului.
Furtuna violentă a durat aproximativ 12 minute, însă
a continuat până la ora 16 cu o intensitate
descrescătoare. Grindina deosebit de mare, ploaia
torenţială și vântul s-au abătut în doar câteva minute
peste Zalău, după ce plafonul noros părea că a adus
noaptea în mjlocul zilei. Multe dintre mașinile aflate
în centru, dar și în cartierele Dumbrava, Păcii și
Porolissum, Astralis și ieșirea din Zalău înspre zona
industrială, au fost distruse, având tabla îndoită sub
forţa grindinei uriașe, dar și parbrizele și lunetele
sparte. Furtuna și grindina au adus pagube și în
grădinile din Zalău dar și din localităţile vizate de
codul de vreme extremă, fiind distruse parţial și
acoperișuri de imobile, burlane, atât în Zalău, în
special în centru, cât și în localităţile care au avut de
suferit de pe urma furtunii. A fost fost emis în
ultimul moment un cod roșu de vreme extremă

valabil în Zalău, Crișeni, Mirșid, Creaca, Hereclean
și Jibou, atenţionarea fiind anunţată pe toate
posturile de radio și televiziune. Atenţionarea prin
Ro Alert a venit, însă, prea târziu, când furtuna era
deja dezlănţuită, după ce fusese emis în jurul orei 15,
cu doar câteva minute înainte de dezastru, un cod
portocaliu de către Administraţia Naţională de
Meteorologie. Prin urmare, până și această aplicaţie
și-a dovedit ineficienţa, exact într-un moment
crucial, pentru că, dacă telefoanele mobile ar fi sunat,
atenţionând măcar cu cinci minute mai devreme
declanșarea iminentă a dezastrului, oamenii și-ar fi
pus la adăpost sau ar fi încercat să își protejeze
bunurile iar pagubele, cu siguranţă, n-ar mai fi fost
atât de mari. 

Peste 10.000 de solicitări de
acordare despăgubiri

Primăria Municipiului Zalău a efectuat
demersurile în vederea centralizării pagubelor și a
transmis solicitări pentru despăgubiri Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Instituţia
Prefectului Judeţul Sălaj. În răspunsul municipalităţii
la solicitarea Magazin Sălăjean, se arată: “Primăria
Municipiului Zalău nu a oferit despăgubiri în urma
fenomenelor meteorologice extreme din 28 mai 2019.
În urma fenomenelor meteorologice extreme din 28

mai 2019, Primăria Municipiului Zalău a centralizat
și verificat solicitările depuse de peste 10.000 de
cetăţeni, fiind realizat un Raport Operativ care a fost
transmis către Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj.
Instituţia, care a înaintat  Guvernului României un
proiect de hotărâre cu sumele necesare acoperirii
pagubelor produse, ca urmare a raportului operativ
trimis de Primăria Municipiului Zalău. De asemenea,
în data de 24 iunie 2019, Primăria Municipiului
Zalău a înaintat Agenţiei Judeţene pentru Plăţi și
Inspecţie Socială Sălaj lista finală cu 1.303 persoane
afectate de fenomenele meteorologice din 28 mai
2019, în vederea identificării cazurilor de
familii/persoane vulnerabile care pot fi considerate
persoane aflate în risc de excluziune socială și
acordarea ajutorului de urgenţă (…).

Personalul de specialitate din cadrul Agenţiei
Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială Sălaj a
desfășurat acţiuni de culegere de date/informaţii
necesare identificării cazurilor de familii/persoane
vulnerabile, care pot fi considerate persoane aflate în
risc de excluziune socială, prin intermediul
programul informatic Safir, pentru a obţine
veniturile cu titlu de ajutor social sau alocaţie pentru
susţinerea familiei și, de asemenea, a colaborat cu
următoarele instituţii: ANAF – pentru furnizarea
veniturilor obţinute din salarii sau alte venituri
asimilate acestora, urmărindu-se în principal
realizarea salariului minim;

AJOFM – pentru furnizarea veniturilor obţinute
cu titlu de indemnizaţie de șomaj:

DGASPC Sălaj - pentru furnizarea veniturilor
obţinute cu titlu de indemnizaţie de handicap gradul
I și II; CJS Sălaj - pentru furnizarea veniturilor
obţinute cu titlu de indemnizaţie socială. În urma
verificărilor realizate, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
și Inspecţie Socială Sălaj a transmis, până în prezent,
Primăriei Municipiului Zalău o listă cu 120 de
beneficiari, care din punct de vedere a veniturilor
nete realizate pot fi considerate persoane aflate în
risc de excluziune socială (persoane încadrate în grad
de handicap, persoane beneficiare de indemnizaţie
socială, persoane beneficiari de ajutor social/alocaţii
pentru susţinerea familiei, persoane beneficiare de
indemnizaţie de șomaj).

Fiecărui beneficiar i-a fost acordată suma de 1.500
de lei de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și
Inspecţie Socială Sălaj.” 

Și Instituţia Prefectului Sălaj a răspuns solicitării
Magazin Sălăjean în privinţa despăgubirilor acordate
de autorităţi. În răspunsul adresat exclusiv
cotidianului Magazin Sălăjean, se arată cuantumul
despăgubirilor (parte dintre ele se regăsesc și în
comunicatul Primăriei Zalău): „(…) cu privire la
informaţiile solicitate de către publicaţia Magazin
Sălăjean referitoare la măsurile de sprijin întreprinse
în anul 2019 în urma căderilor de grindină care au
avut loc în data de 28 mai 2019, vă comunicăm
următoarele: în baza HG nr. 365/2019 au fost
aprobate un număr de 171 ajutoare de urgenţă cu
suma de 265.000 lei pentru prevenirea riscului de
excluziune socială a familiilor şi persoanelor singure
afectate de inundaţii și fenomenele meteorologice
deosebite (căderi de grindină) în cursul anului 2019,
ajutoare care au fost plătite de instituţia noastră în
luna august 2019, persoanele singure și familiile care
au beneficiat de aceste ajutoare aparţin Municipiului
Zalău, Comunei Horoatu Crasnei și Comunei
Vârșolţ, după cum urmează: Municipiul Zalău – 120
de beneficiari cu suma de 180.000 lei, Comuna
Horoatu Crasnei – 27 de beneficiari cu suma de
40.500 lei, Comuna Vârșolţ – 24 de beneficiari cu
suma de 44.500 lei.

� Florin Negoiță
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Un an de la dezastrul
provocat de grindină în Sălaj

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate

Astăzi se împlinește un an de când asupra Zalăului și a mai multor localități
din județ s-a abătut o furtună fără precedent.  Grindină așa cum nu s-a mai
văzut vreodată în întreaga regiune de Nord-Vest a țării, mare aproape cât un
ou de găină, vijelie nemaiîntâlnită, sute de case distruse parțial, stâlpi puși
la pământ, acoperișuri distruse, termopane smulse din balcoanele
blocurilor, clădiri avariate, autoturisme avariate și milioane de lei pagube
cauzate de acest potop. Deși solicitările celor grav afectați de această
furtună au ajuns la peste 10.000, doar o mică parte dintre solicitanți au
primit ajutoare financiare, conform legii.
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