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COMUNICAT DE PRESĂ
BILANŢ COD GALBEN FENOMENE METEO PERICULOASE
Atenţionarea meteorologică cod galben de ninsoare şi intensificări ale vântului,
valabilă în ultimele 24 de ore, nu a ridicat probleme deosebite la nivelul judeţului Timiş,
datorită intervenţiei prompte şi punctuale a autorităţilor locale, convocate în cadrul CJCCI.
Pentru gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă provocate de căderile de zăpadă şi
intensificările vântului, la sediul I.S.U. Timiş a fost activat vineri, 18.01.2013, ora 18.00,
Comitetul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor (CJCCI), coordonat de
prefectul judeţului Timiş, domnul Eugen DOGARIU.
CJCCI a fost format din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Timiş, specialişti ai
armelor pompieri, poliţie şi jandarmi, respectiv lucrători din cadrul Direcţiei regionale drumuri şi
poduri, care au cooperat îndeaproape pentru soluţionarea cu maximă operativitate a tuturor
solicitărilor cetăţenilor.
În vederea prevenirii şi îndepărtării efectelor fenomenelor meteorologice, pe raza
municipiului Timişoara s-a intervenit în activitatea de deszăpezire cu un număr total de 107 utilaje
(încărcătoare frontale, răspânditoare de material antiderapant şi autospeciale cu soluţie de clorură
de calciu). Au fost vizate principalele drumuri naţionale şi judeţene, arterele de circulaţie,
intersecţiile şi podurile cu trotuarele aferente, staţiile mijloacelor de transport în comun (alveole şi
peroane) şi parcurile, fiind tratate cu prioritate traseele de urgenţă. De asemenea s-a intervenit cu
echipe de muncitori pentru deszăpezirea cu lopeţi a aleilor principale ale parcurilor. În cartierele
municipiului Timişoara, un număr de 20 de freze de zăpadă au fost introduse pentru degajarea
căilor de circulaţie.
Pe durata codului galben s-a intervenit pentru gestionarea următoarelor situaţii de urgenţă:
• Tractarea a trei maşini derapate şi împotmolite pe raza localităţilor Denta, Buziaş,
respectiv Recaş, precum şi evacuarea şi transportul pasagerilor spre staţiile de
poliţie sau jandarmi din apropiere. În două dintre cazuri, în maşini se aflau copii cu
vârsta sub 6 ani. Nu au existat victime şi nu a fost nevoie de asistenţă medicală.
• Tractarea unui tir derapat şi împotmolit într-un şanţ, pe raza localităţii Dudeştii
Noi.
• Tractarea unei ambulanţe a unui centru privat de dializă din Timişoara, împotmolită
pe o stradă din localitatea Petroman. Ambulanţa transporta un pacient care trebuia
să ajungă de urgenţă la spital. Nu au existat complicaţii, viaţa pacientului nefiind
pusă în pericol.
• Descarcerarea unei persoane, în urma unui accident rutier care a avut loc între
localităţile Denta şi Moraviţa. Accidentul a fost provocat de neadaptarea vitezei de
circulaţie la condiţiile de drum. Femeia, aflată în stare de conştienţă, a fost
transportată de urgenţă la spital.
• Degajarea de crengi şi copaci căzuţi pe carosabil, blocând temporar circulaţia şi
producând avarii autoturismelor din imediată apropiere.
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