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Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a fost activat pentru gestionarea
promptă şi eficienţă a inundaţiilor provocate de precipitaţiile abundente din județul Timiş.
În urma avertizării hidrologice ,,cod roșu” pe râurile din bazinele Moravița și Bârzava şi a
înregistrării de precipitaţii abundente care au depăşit 100 l/mp, în această dimineață, din dispoziţia
prefectului judeţului Timiş, domnul Eugen DOGARIU, a fost activat Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Timiş (CJSU Timiş).
Acţiunile CJSU sunt coordonate de prefectul judeţului Timiş, domnul Eugen DOGARIU care s-a
deplasat personal pe teren, în zonele mai grav afectate.
Începând cu ora 02.30, au fost înregistrate 43 solicitări la care s-a intervenit punctual, în funcţie de
natura urgenţei şi de disponibilitatea forţelor. Cele mai afectate zone sunt în partea de sud și sud-est
a județului Timiș unde au avut loc scurgeri de apă de pe versanți și sistemele de canalizare au
refulat. În momentul de față, în județ, situația se prezintă astfel:
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•
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•

•

•
•

Orașul Gătaia este cel mai afectat de precipitațiile abundente. La această oră apa atinge un
metru adâncime pe patru străzi din oraș, fiind afectate 20 de case și evacuate 37 de persoane
și animalele din zonă. La fața locului acționează pompierii militari și jandarmii,
intervenindu-se cu bărci, motopompe și saci cu nisip. Se execută lucrări de evacuare a apei
și de apărare cu saci de nisip pentru protejarea locuințelor. De asemenea, Serviciul Voluntar
pentru Situații de Urgență Gătaia acționează cu 25 voluntari, un tractor cu remorcă pentru
evacuarea cetățenilor, o volă și un buldoexcavator.
Datorită scurgerilor de pe versanți a fost afectat și DJ 588B, pe raza localităților Șemlacul
Mare, Percosova și Rovinița Mare. Circulația în zonă a fost deviată de către echipajele de
poliție, șoseaua fiind impracticabilă.
O familie cu doi vârstinici, 3 copii și un bebeluș de două săptămâni, izolați în localitatea
Șemlacul Mare, a solicitat sprijin pompierilor în vederea părăsirii zonei de urgență, cu barca.
Localitățile din zona limitrofă județului Caraș-Severin - Lățunași, Jamu Mare, Clopodia,
Ferendia – au fost afectate de scurgerile de pe versanți, apa inundând 7 gospodării
cetățenești și anexele acestora. Pompierii militari intrevin în zonă pentru evacuarea apei,
salvarea animalelor și protejarea locuințelor neafectate.
În localitatea Ferendia, în urma vântului puternic, învelitoarea din tablă a clopotniței
bisericii a fost smulsă, prezentând atât pericol de cădere pentru trecători, cât și risc de
inundare a bisericii, în prezent expusă precipitațiilor.
În orașul Buziaș, ca urmare a precipitațiilor abundente, sistemul de canalizare a refulat
inundând 2 case, 20 curţi şi grădini, 5 anexe și 2 străzi (A. Iancu şi Griviţei).
În localitarea Opătița o gospodărie a fost inundată.

În momentul de față în județul Timiș acţionează 50 pompieri profesionişti cu 24 utilaje de intervenţie
(autospeciale, bărci de salvare, motopompe şi electropompe), 65 jandarmi, 4 polițiști de frontieră, 5
echipaje de poliție rutieră și polițiști din zonele afectate.
Autorităţile locale acţionează în comun pentru soluţionarea promtă şi eficientă a situaţiilor provocate
de inundaţii, până la această oră nefiind înregistrate victime.
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