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În urma avertizării ,,cod portocaliu” de fenomene meteo periculoase, ce a vizat
sud-estul județului Timiș, pompierii militari din cadrul ISU Timiș au fost
solicitați în diverse situații de urgență la nivelul municipiului Timișoara și în
zona Deta - Gătaia.

Zeci de case descoperite de vânt, copaci și stâlpi de curent electric doborâți și 7
localități rămase parțial fără curent electric. În cursul serii precedente, zeci de
pompieri profesioniști au intervenit în sprijinul populației, iar la nivelul comunelor,
voluntarii din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență au acționat toată
noaptea. Acestea sunt urmările furtunii ce a afectat județul Timiș.
În cursul dimineții, o comisie formată din reprezentanți ai Prefecturii județului Timiș,
ai Consiliului Județean Timiș și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență
,,BANAT” al județului Timiș s-au deplasat pe teren, pentru o evaluare concretă a
urmărilor furtunii.
La nivelul municipiului Timișoara, pompierii militari au intervenit pentru degajarea a
7 copaci doborâți de vânt, dintre care 5 căzuți pe autoturisme. Mașinile au fost grav
avariate. Un alt copac a blocat circulația pe drumul județean ce leagă localitatea
Rovinița Mare de comuna Denta, fiind însă îndepărtat după aproximativ o oră. În
Rovinița Mare, doi copaci au căzut pe firele de energie electrică, lăsând localitatea
fără energie electrică pentru mai bine de 20 de ore.

Acoperișul primăriei din localitatea Denta a fost smuls de vânt, punând în pericol
siguranța trecătorilor. Școala generală din localitatea Butin a fost decopertată de vânt,
voluntarii din comună acționând și astăzi pentru refacerea acoperișului. În localitățile
Breștea, Șemlacul Mare și Șemlacul Mic mai multe case au rămas fără țiglele de pe
acoperiș, iar în Opatița peretele unei case a fost complet doborât de vânt.

Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. În cursul
zilei de azi, echipe de pompieri și voluntari continuă să intervină pentru îndepărtarea
efectelor furtunii. Avertizarea ,,cod portocaliu” de fenomene meteo periculoase a
încetat azi, 26.06.2014, ora 09.00.

Pentru noi, fiecare viață contează!

Persoană de contact: Lt. Diana Sindia VLAIA, purtător de cuvânt ISU Timiș
0749 402 710

