Circulație feroviară normală în toată țara. Marți
inundațiile au făcut prăpăd
24 iunie 2020
După inundațiile de marți, care au făcut prăpăd în toată țara, fiind
blocate mai multe linii, miercuri dimineață avem circulație feroviară
normală pe toată rețeaua.
“Se circulă fără probleme pe toate
magistralele, nu avem secții de cale ferată
afectate de inundații la această oră și nici
linii închise. Intervalele de stații aflate în
zonele afectate de inundații sunt verificate
și
monitorizate
în
continuare
de
personalul de specialiate al regionalelor”,
a declarat Oana Brânzan, purtătorul de
cuvânt al Companiei Naționale de Căi
Ferate CFR SA.

Circulație feroviară normală, după ce mai multe linii au fost blocate
de inundații
Traficul feroviar a revenit miercuri dimineață la normal, după ce cu o zi înainte furia
dezlănțuită a apelor a blocat mai multe trenuri.
Din cauza unor puternice inundații pe calea ferată, traficul feroviar a fost oprit până la
ora 15,00 pe Magistrala 300, la Aiud, între Teiuș și Cluj Napoca. Circulația trenurilor a
fost oprită in stația Aiud, aflată pe secția CF Teiuș – Războieni, după ce liniile și
peroanele au fost inundate.
Din cauza nivelului crescut al apelor, care au acoperit liniile de cale ferată și cinci
macazuri, traficul feroviar nu se putea realiza în condiții de siguranță. Regionala CF
Brașov a asigurat transbordare cu mijloace auto pe relația Teiuș – Aiud și Aiud –
Războieni pentru mai multe trenuri.
Și pe intervalul Mureni-Bea traficul feroviar a fost afectat pe firul II de circulație, din
cauza copacilor căzuți pe linia de contact, fiind întreruptă alimentarea cu energie
electrică.

Probleme au fost și în Maramureș
Marți după amiază traficul feroviar pe tronsonul de cale ferată 409 Salva-Sighetu
Marmației a fost oprit la intrarea în stația CF Valea Vișeului dinspre Bistra, a declarat
pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al CJSU Maramureș, Dan Bucă.
Potrivit lui, traficul feroviar a fost blocat din cauza aluviunilor provocate de precipitațiile
abundente produse în ultimele ore. “În acest moment se intervine pentru îndepărtarea
aluviunilor de pe calea ferată cu ajutorul pompierilor și autorităților locale. Până la
îndepărtarea totală a aluviunilor, pietrișului și altor materiale aduse de torenții de apa
pe calea ferată, nu va circula nicio garnitură de tren”, a spus Dan Bucă. În cele din
urmă, problema a fost remediată.
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