COMUNICAT DE PRESĂ
În urma primirii Avertizării Hidrologice ”Cod portocaliu”, transmisă de Institutul
Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor cu nr. 22 din 03.05.2014 privind manifestarea
unor fenomene meteorologice periculoase, pentru preîntâmpinarea producerii unor situaţii grave,
la nivelul județului Timiș prin dispoziția prefectului județului – domnul Eugen DOGARIU, s-a
activat Grupa Operativă, cu activitate 24 ore din 24, începând cu data de 03.05.2014, orele 23:00.
Grupa Operativă este formată din reprezentanţii Instituţiei Prefectului judeţului Timiş,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al judeţului Timiş, Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Timiş, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Timiş, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei
de Frontieră Timişoara, respectiv Administraţia Bazinală de Apă Banat.
În vederea prevenirii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, pentru
asigurarea protecţiei populaţiei şi desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţii economicosociale, GRUPA OPERATIVĂ:
- a transmis AVERTIZARE HIDROLOGICĂ – COD PORTOCALIU începând cu data
de 03.05.2014, ora 23:00 pentru localitățiile Pietroasa și Tomești (scurgeri importante pe
versanţi, torenţi, pâraie), iar începând cu data de 04.05.2014, ora 07:00 pentru localitățiile din
bazinele hidrografice Bârzava și Moravița: Gătaia, Birda, Denta, Deta, Moravița, Jamu Mare și
Banloc;
- monitorizează permanent situația cotelor apelor în zonele vizate;
- a prealarmat personalul din turele libere;
- a organizat detaşamente care vor fi dislocate imediat în zonele de risc în care se
preconizează formarea unor viituri pe cursurile pâraielor și/sau a râurilor, pregătit să intervină
oportun pentru consolidarea digurilor cu saci de nisip sau alte materiale şi evacuarea populaţiei,
animalelor, a bunurilor aflate în pericol, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea eventualelor
efecte negative, în acest sens I.S.U. Banat va interveni cu 135 militari, 50 electropompe, 18
generatoare și 8 autocamioane de intervenție, iar în cazul evacuării populației I.J.J. va dispune 3
autocamioane de intervenție și 1 autobuz, I.T.P.F. 1 autobuz, 1 microbuz și 10 autoturisme, iar
IPJ 1 autobuz și 4 microbuze.
Grupa Operativă constituită la nivelul județului Timiș menține permanent legătura cu
Grupa Operativă organizată la nivel MAI-IGSU pentru schimbul de informații.

