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COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ TIMIȘ

EVALUAREA
ACTIVITĂȚILOR ÎNTREPRINSE DE GRUPA OPERATIVĂ A JUDEȚULUI
TIMIȘ PE DURATA CODULUI PORTOCALIU DE FENOMENE
METEOROLOGICE PERICULOASE
Avertizarea hidrologică cod portocaliu privind creșterea de debite și
niveluri ale apei, cu depășirea cotelor de atenție și de inundație, valabilă în
ultimele 48 de ore, nu a ridicat probleme deosebite la nivelul judeţului Timiş,
datorită intervenţiei prompte şi punctuale a autorităţilor locale, convocate în
cadrul Grupei Operative.

Din dispoziția prefectului judeţului Timiş, domnul Eugen DOGARIU, în
scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă provocate de căderile însemnate
de precipitații și creșterea debitelor pe cursurile de apă din spațiul hidrografic Banat,
la sediul I.S.U. Timiş a fost activată sâmbătă, 03.05.2014, ora 23.00, Grupa
Operativă – etapa I, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Timiș, coordonată de inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență
,,BANAT” al județului Timiș, maior ing. Lucian Mihoc.
Grupa Operativă a fost formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului
judeţului Timiş, specialişti ai armelor pompieri, poliţie, poliței de frontieră şi
jandarmi, respectiv lucrători din cadrul Administrației Bazinale de Apă Banat, care
au cooperat îndeaproape pentru soluţionarea cu maximă operativitate a tuturor
solicitărilor cetăţenilor.
În vederea prevenirii şi limitării efectelor fenomenelor meteorologice, pe raza
judeţului Timiş, Grupa Operativă a luat următoarele măsuri:

Măsuri operative la nivelul primăriilor din zonele vizate de avertizările
primite:
- Au fost identificate localitățile cu factor de risc din zona bazinelor hidrografice
Bârzava și Moravița (Gătaia, Birda, Denta, Deta, Moravița, Jamu Mare și Banloc) și
localitățile aflate în zona versanților, torenților, pâraielor (comuna Tomești, satul
Fărășești și satul Luncanii de Jos, respectiv comuna Pietroasa, satul Poeni și satul
Crivina de Jos);
- Au fost informate și mobilizate Comitetele Locale pentru Situații de Urgență;
- Au fost verificate listele cu mijloace și materiale pentru inundații din dotarea
Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.
Măsuri operative la nivelul instituțiilor MAI cu atribuții în gestionarea
situațiilor de urgență:
- A fost monitorizată în mod permanent situația cotelor apelor în zonele
vizate;
- A fost prealarmat personalul disponibil din turele libere, în vederea
suplimentării forțelor de intervenție în caz de necesitate;
- Au fost organizate detașamente de intervenție pentru zonele de risc, pregătite
să consolideze digurile cu saci de nisip sau alte materiale, să participe la evacuarea
populației, a animalelor, a bunurilor aflate în pericol, precum şi pentru limitarea şi
înlăturarea eventualelor efecte negative ale inundațiilor;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,BANAT” al județului Timiș a pus
la dispoziție pentru situații operative un număr de 135 pompieri profesioniști, 50
electropompe, 18 generatoare și 8 autocamioane de intervenție;
- Inspectoratul Județean de Jandarmi Timiș a pregătit un număr de 3
autocamioane de intervenție și un autobuz pentru cazul în care ar fi fost necesară
evacuarea populației din zonele afectate;
- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș a pus la dispoziție
pentru intervenție un autobuz, un microbuz și 10 autoturisme;
- Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a pregătit un autobuz și 4 microbuze.
Pe durata codului portocaliu, la nivelul județului Timiș nu au existat probleme
majore, Grupa Operativă constituită fiind solicitată doar pentru degajarea unur
copaci de pe carosabil și a unor elemente de construcție ce prezentau pericol pentru
trecători, nefiind semnalate cazuri de inundații, scurgeri de pe versanți sau viituri.
Începând cu data de 04.05.2014, ora 19.00, având în vedere Avertizarea
hidrologică nr. 24 din 04.05.2014 și la propunerea inspectorului șef al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,BANAT” al județului Timiș, prin
dispoziția prefectului județului Timiș, domnul Eugen DOGARIU, activitatea Grupei
Operative pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații s-a încheiat.

Situațiile de urgență nu trebuie să devină dezastre!

