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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (denumit în continuare P.A.A.R.) cuprinde 

riscurile potenţiale identificate la nivelul judeţului Timiș, măsurile, acţiunile şi resursele 

necesare pentru managementul riscurilor respective. 

Conform legislaţiei în vigoare la nivel naţional sunt definite următoarele tipuri de 

riscuri: 

1. Furtuni şi viscol; 

2. Inundaţii; 

3. Căderi masive de zăpadă; 

4. Tornade; 

5. Secetă; 

6. Temperaturi extreme; 

7. Incendii de vegetaţie; 

8. Avalanşe; 

9. Alunecări de teren; 

10. Cutremure de pământ; 

11. Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de 

exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice; 

12. Accidente,avarii,explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare produse 

periculoase; 

13. Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport; 

14. Accidente, avarii, explozii, incendii, sau alte evenimente în activităţile nucleare sau 

radiologice; 

15. Poluare de ape; 

16. Prăbuşiri de construcţii,instalaţii sau amenajări; 

17. Eşecul utilităţilor publice; 

18. Căderi de obiecte din cosmos şi atmosferă; 

19. Muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare; 

20. Epidemii; 

21. Epizootii/Zoonoze; 

22. Risc radiologic; 

23. Incendii; 

24. Situaţii determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor; 

Principalele tipuri de risc ce se pot manifesta la nivelul unităţilor administrativ 

teritoriale din judeţul Timiș sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Scopul P.A.A.R. este de a asigura cunoaşterea, de către toţi factorii implicaţi, a tipurilor 

de risc care se pot manifesta în zona lor de competenţă/autoritate sau pe teritoriul unităţii 

administrative teritoriale, a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după 

apariţia unei situaţii de urgenţă, de creare a unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru 

prevenirea şi gestionarea riscurilorgeneratoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns 

optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 
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Obiectivele P.A.A.R. sunt: 

 Prevenirea manifestării riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin luarea 

măsurilor tehnice şi organizatorice specifice fiecărui tip de risc, reducerea frecvenţei de 

producere ori limitarea consecinţelor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării 

şi evaluării tipurilor de risc, conform Schemei cu riscurile teritoriale întocmite la nivelul 

judeţului Timiș; 

 Amplasarea şi dimensionarea unităţilor şi subunităţilor operative şi a celorlaltor forţe de 

pe raza judeţului Timiș, destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 Stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor 

operative; 

 Alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 

situaţiilor de urgenţă pe raza judeţului Timiș. 

Secţiunea a 2- a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor 

 

2.1. Acte normative de referinţă 

P.A.A.R. se întocmeşte în baza următoarelor acte normative: 

 O.M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a 

Structurii –cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor înaintat cu O.I.G. nr. 514 

din 2007; 

 O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, 

respective actele normative modificate prin această ordonanţă de urgenţă; 

 O.G. nr. 1 din 29.01.2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor 

de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă; 

 H.G. nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 H.G. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă; 

 H.G. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 

serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 Concepţia unică de intervenţie în situaţii speciale a componentelor sistemului integrat de 

acţiune în situaţii speciale, aprobată prin Hotărârea nr. 1 a Comitetului Naţional pentru 

Situaţii Speciale de Urgenţă; 

 Concepția națională de răspuns post seism nr. 104529 din 10.11.2021; 

 Concepția națională de răspuns în caz de inundații nr. 1510/OP din 07.02.2018; 

 Concepția națională de răspuns în caz de incendii de pădure nr. 93152 din 20.08.2018; 

 Concepția națională de răspuns în caz de accident nuclear și/sau radiologic nr. 1793 din 

12.08.2020. 
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2.2. Structuri organizatorice implicate 

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, 

potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă. Lista autorităților și factorilor care au responsabilități pentru analiza și 

acoperirea riscurilor la nivelul jud. Timiș este prevăzută în anexa nr. 2. 
 

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu 

P.A.A.R. la nivel judeţean, se întocmeşte de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiș şi de aprobă de către Consiliul Judeţean Timiș; 

Prefectul răspunde de asigurarea condiţiilor pentru elaborarea P.A.A.R.; 

C.J.S.U. Timiș va actualiza prezentul plan în fiecare an sau ori de câte ori apar alte riscuri 

decât cele analizate sau modificări în structura organismelor care au atribuţii sau asigură 

funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte structuri 

din unitatea administrativ-teritorială au obligaţia de a pune la dispoziţie C.J.S.U. Timiș toate 

documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii PAAR la nivelul jud. Timiș. 

 

 

 

CAPITOLUL II – CARACTERISTICILE JUDEŢULUI TIMIȘ 
 

Secţiunea 1. Aspecte administrative 

 

Judeţul Timiș este împărţit în 99 de unităţi administrati-teritoriale, din care 2 

municipii, 8 oraşe, 89 de comune şi 313 sate. Organizarea administrativ teritorială a județului 

este prezentată în harta administrativă a județului Timiș prezentată în figura 1, iar structura 

unităților administrativ-teritoriale și populația acestora  și localităților componente este 

specificată în anexa nr. 3.  

Secţiunea a 2-a. Amplasarea geografică şi relieful 

 

Județul Timiș este situat în extremitatea de vest a țării, la granița cu Ungaria și Serbia și 

ocupă o suprafață de 869.665 ha (8.696,6 km
2
) ceea ce reprezintă 3,64% din teritoriul 

României, ocupând ca întindere locul I pe țară. 

Punctul cel mai nordic al județului se află la 46
0
11′ (localitatea Cenad), iar cel mai sudic la 

45
0
11′ (localitatea Lățunaș, comuna Jamu Mare) latitudine nordică; punctul cel mai de est se 

află la 22
0
33′ (localitatea Poieni, sat Pietroasa) longitudine estică. Pe teritoriul județului se află 

și cel mai vestic punct al României, localitatea Beba Veche la 20
0
16′ longitudine estică. 

Județul Timiș se învecinează cu județele Arad (la N), Hunedoara (la E), Caraș-Severin, (SE 

și S), și cu Serbia (S și V) și Ungaria (NV). 
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Fig. 1. Harta administrativă a județului Timiș 

Prin poziţia sa geografică, aproape o treime din limitele judeţului constituie în acelaşi timp 

şi frontiere de stat. Astfel, în partea de nord-vest, între Nădlac şi Beba Veche se învecinează cu 

judeţul Csongrad-Ungaria, 18 km din această frontieră fiind pe râul Mureş. 

 La sud-vest, între Beba Veche şi Lăţunaş, judeţul Timiş se învecinează cu Provincia 

Autonomă Voivodina-Serbia. Spre sud-est, între Lățunaș și vârful Rusca din Munții Poiana 

Ruscă, se mărginește cu județul Caraș-Severin. 

Limita dintre cele două județe trece succesiv peste Dealurile Dognecei, Câmpia Gătaia, 

Dealurile Pogănișului, culoarul Timișului, urcând apoi pe culmile montane până în vârfurile 

Padiș și Rusca. 

În partea de est, limita cu județul Hunedoara se menține pe cumpăna de ape dintre Mureș și 

Bega, coborând de pe culmile montane până în șaua Lăpugiului și urcând din nou în Dealurile 

Bulzei. 

La nord, limita dintre județele Timiș și Arad urmărește Dealurile Lipovei, Câmpia Vinga, până 

la Periam Port, de unde urmează râul Mureș, pe circa 30 km, până la granița cu Ungaria.  

      Este intersectat de paralela de 46
0
 lat. N. (S. de Variaş, Maşloc), de meridianul de 21

0
 long. 

E. (E. de Secusigiu, Giera) şi de 22
0
 long. E. (E. de Ohaba Lungă, Ştiuca). 

Județul Timiș face parte din Regiunea de Dezvoltare VEST (alături de județele Arad, 

Hunedoara și Caraș-Severin) și se suprapune provinciei istorice Banat. 

De asemenea, județul Timiș face parte din Euroregiunea1 "Dunăre-Criș-Mureș-Tisa" 

(denumirea uzuală: Euroregiunea DKMT), regiunea trasfrontalieră ce se întinde pe 77.100 

km
2
 şi cuprinde o populaţi de 6 milioane de locuitori. 

Partenerii DKMT sunt: 

- România: Judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara; 

- Ungaria: Judeţele Csongrád, Békés, Bács-Kiskun; 
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- Serbia: Provincia Autonomă Voivodina; 

Cooperarea în cadrul euroregiunii vizează domeniile economice, construirea unor facilităţi 

de infrastructură (transport şi telecomunicaţii), turism, mediu, protecţie civilă, ştiinţă, cultură, 

sport, relaţii civice. 

 
Fig. 2 - Harta administrativă a României 

 

Localităţile extreme ale judeţului din punct de vedere geografic sunt: 

 Longitudine estică: 22°33' (Poieni); 20°16' (Beba Veche) 

 Latitudine nordică: 45°11' (Lătunaș); 46°11' (Cenad)  

             

                Munţii - sunt în partea de Est a judeţului, reprezentaţi prin munţii Poiana Ruscă care 

aparţin judeţului Timiş în proporţie de circa 1/4, limita mergând aproximativ la est de 

cumpăna bazinelor Bega şi Nădragu (afluent al Timişului). 

 Formează un masiv de tip, mărginit de culoare de tipul grabenelor; înălţimile mai 

importante sunt: Cireşu 916 m, Rareşu 1136 m, Padeşu 1374 m, Chicera 1160 m, Dâmbul 

Zmizii - este fragmentat de văi adânci, orientate radial. 

 Dealurile - se compun din 4 grupări mari: Podişul Lipovei, Dealurile Lugojului, 

Dealurile  Pogănişului, Dealurile Dognecei. 

 Podişul Lipovei intră în judeţ numai prin jumătatea de sud; altitudinile sale maxime 

sunt de circa 250-260 m în vest (Dealul Surducu 265 m, Dealul Coveşdia 278 m), de 300 m pe 

centru (Podişul Săliştea 317 m şi Cugla 318 m), iar în est trec de 350 m (Câmpul Dumbrii 359 

m, Dâmbul Cornului 437 m, Dâmbul Gomila 478 m), aici fiind roci vulcanice; de la înşeuarea 

Holdea cca 300 m şi până la râul Bega Poienii, podişul se continuă cu dealul Holdei sau 

Lăpugiului, acestea formând o unitate de tranziţie. 
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 Dealurile Lugojului sunt fragmentate de văile Bega Lucani, Vădana, Riu, Sărazu. Pe 

centrul lor apare şi un petec de cristalin tăiat de Valea Riu care lasă în spate depresiunea 

Fârdea. Altitudinile acestor dealuri oscilează între 200-450 m (Măgura Surduc 496 m, pe 

cristalin). 

 Dealurile Pogănişului intră în judeţ numai prin jumătatea lor nordică, şi anume: 

Dealurile  Buziaşului în vest formate din şisturi cristaline (Dealul Scaunului 324 m, Dealul 

Luncariu 367 m) şi Dealul Poenii în est constituit din panonian şi cuaternar (Dealul Bradului 

321m, Dealul Pietrosu 300 m). 

Dealurile Dognecei sunt reprezentate în judeţ numai în sud-est, prin porţiuni restrânse şi joase 

din dealurile Tirolului (Dealul Teiuş 237 m, Podişul Teiş 223 m). 

 Forma de teren dominantă este câmpia ce se compune din două trepte principale: 

câmpia joasă sau de divagare şi câmpia înaltă sau de glacisuri. 

 Câmpia joasă s-a format prin divagări destul de recente ale râurilor Mureş, Bega, Timiş 

şi Bârzava atrase periodic de zonele de lăsare situate pe Timişul inferior sau în vest. Braţe 

părăsite, belciuge, meandre, mlaştini şi o mulţime de mici forme negative, reprezintă relieful 

minor care scoate câmpia din monotonie. Principalele râuri sunt îndiguite, dar se păstrează 

bine şi unele cursuri sau braţe vechi, cum ar fi: Aranca, Bega Veche, Bega Mică, Timişul 

Mort. 

 Altitudinile acestor câmpii joase variază între 80-100 m; către est se dezvoltă golfuri 

adânci în lungul principalelor râuri. Cele mai importante câmpii de divagare sunt: câmpia 

joasă a Timişului, pe care divagau Bega, Timişul, Bârzava şi câmpia joasă a Mureşului, creată 

prin divagarea spre sud a râului cu acelaşi nume. Între ele se află Câmpia Lovrinului sau 

Jimboliei, ceva mai ridicată, care este tot o câmpie de divagare a Mureşului, dar mai veche 

(pleistocenul superior), ceea ce i-a dat posibilitatea să se acopere cu loess; aici se găsesc 

crovuri cu adâncimi până la 2m, iar excesul de umiditate este, în general, redus la perioada de 

topire a zăpezii. De asemenea în Golful Timişului se întinde Câmpia Lugojului compusă din 

lunci şi terase joase. Tot la câmpiile joase intră şi Câmpia Moraviţei situată în sud. Câmpia 

joasă a Timişului poate fi subdivizată în: Câmpia Beregsăului sau Biled-Bega Veche, Câmpia 

Timişoarei, Câmpia Banlocului sau Bega-Bârzava.Câmpia joasă a Mureşului se compune din: 

Câmpia Aranca şi Câmpia Lovrinului. 

 Câmpia înaltă tiveşte Podişul Lipovei şi dealurile din est. Este vorba de 2 unităţi mari: 

Câmpia Vingăi şi Câmpia Bârzavei. Ambele se prelungesc în Golful Lugojului sub formă de 

câmpii, de terase, şi anume: Câmpia Begăi în nord, formată din glacisuri - terasă şi Câmpia 

Timişului în sud, sub dealul Buziaşului, formată mai ales din terase. Câmpiile înalte sunt 

compuse în principal din glacisuri prelungi, care echivalează oarecum cu terasele râurilor 

principale. Partea superioară - câmpia de glacisuri   propriu-zisă, care se desfăşoară între 130-

180 m şi chiar 200 m, ar corespunde cu terasele de 50-100 m, iar câmpia intermediară, ce are 

altitudini de 100-130 m, s-ar racorda cu terasele de 35 m şi 15-20 m; trecerea între cele 2 trepte 

este aproape insesizabilă. 

 Câmpiile de glacisuri sunt uşor înclinate, relativ discontinue, iar fragmentarea lor de 

către văi le dă o energie de relief de 10-20 m. Cea mai extinsă câmpie înaltă este a Bârzavei, ce 

porneşte aproximativ de la Buziaş, în nord până la localitatea Jamu Mare şi Moraviţa în sud. 

Ea se subdivide în: Câmpia Buziaşului, extinsă pe dreapta Pogănişului, până la Buziaş; 

Câmpia Tormacului, între Pogăniş şi Bârzava şi Câmpia Gătaiei, la sud de Bârzava. În cadrul 
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celei din urmă, pătrunde ca un golf. Câmpia Moraviţei, dându-i formă de potcoavă a cărei 

ramură vestică - Câmpul Umiga - este un interfluviu plat, de 100-130 m, ce se prelinge până 

la vest de Moraviţa, cu o măgură eruptivă - Umiga 197 m în partea de nord; partea de est a 

Câmpiei Gătaiei este mai fragmentată - Câmpia Clopodiei, lipită de dealuri şi trece pe la 

localitatea Ferendia, Clopodia şi Jamu Mare. 

   Trecători 

 Trecătoarea Tomeşti - Vaslova se înscrie în judeţul Timiş între Tomeşti - Holdea pe o 

distanţă de aproximativ 25 km. 

 Trecătoarea traversează munţii Poiana Ruscăi, făcând legătura între culoarul Bistra şi 

valea pârâului Bega, este străbătută de drumul judeţean 684, asfaltat, în bună stare de circulaţie 

pe orice anotimp. Comunicaţia are 2 fire de circulaţie. 

 Podurile, în număr de 8, situate pe comunicaţie, sunt construite în majoritate din beton, 

iar 2 din ele, zidite cu clase de încărcare cuprinse între 5 şi 30 de tone, ceea ce impune luarea 

unor măsuri pentru consolidarea lor în vederea deplasării tehnicii ce ar acţiona în trecătoare. 

 Principalele localităţi în lungul trecătorii înscrise în judeţ sunt: Luncanii de Jos, 

Baloşeşti, Tomeşti - ultima fiind bine populată. 

 Prin caracteristicile sale, trecătoarea permite circulaţia coloanelor formate din tehnică 

auto cu o Vm=18 km/h şi o capacitate de circulaţie de 90 auto/h. 

 În situaţia în care sectorul cuprins între Rusca Montană şi Tomeşti, în lungime de 47 

km nu poate fi folosit, se poate reorienta pe itinerarul Rusca Montană, Negoiu, Lunca Cernei, 

Vadul Dobrei, Poiana Răchitei, Poieni, Fărăşeşti, Tomeşti, în lungime de 82 km. Itinerarul este 

greu accesibil tuturor categoriilor de tehnică, inclusiv coloanelor hipo cu materiale samarizate 

sau a celor pe jos. 

 O altă variantă, pe partea de vest a trecătorii, pe direcţia: localitatea Cireaşa, cabana 

Pădurarilor, Luncanii de Sus, este accesibilă coloanelor hipo, având materiale samarizate, sau 

a celor ce se deplasează pe jos. 

 Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule 

minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, 

solul îndeplineşte mai multe funcţii vitale pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea 

ecosistemelor: producerea de hrană/biomasă; depozitarea, filtrarea şi transformarea multor 

substanţe; sursa de biodiversitate, habitate, specii şi gene; serveşte drept platformă/mediu fizic 

pentru oameni şi activităţile umane; sursa de materii prime, bazin carbonifer; patrimoniu 

geologic şi arheologic. Principalele opt procese de degradare a solului sunt: eroziunea; 

degradarea materiei organice; contaminarea; alinizarea; compactizarea; pierderea 

biodiversităţii solului; scoaterea din circuitul agricol; alunecările de teren şi inundaţiile. 

 Solul poate fi poluat: 

 direct – prin deversări de deşeuri pe terenuri urbane sau rurale sau prin îngrăşăminte şi 

pesticide împrăştiate pe terenurile agricole; 

 indirect – prin depunerea agenţilor poluanţi din atmosferă, prin apa ploilor acide, 

transportul poluanţilor de către vânt de pe un loc pe altul, înfiltrarea în sol a apelor 

contaminate.  

 Solurile cele mai contaminate se vor afla în preajma surselor de poluare. Nivelul 

contaminării solului depinde şi de regimul ploilor, deoarece acestea spală în general atmosfera 
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de agenţii poluanţi, care se depun pe sol, ducând la vehicularea acestora.  

 

Secţiunea a 3–a. Caracteristici climaterice 

 

Teritoriul judeţului Timiş aparţine în întregime sectorului cu clima continental - 

moderată caracterizată prin veri calde cu precipitaţii relativ bogate şi ierni blânde datorită 

deselor pătrunderi de aer cald mediteranean, care fac ca stratul de zăpadă să aibă un caracter 

episodic.  

Climatul este unul temperat-continental, cu influențe mediteraneene și oceanice, datorită 

faptului că Banatul se găsește la adăpostul lanțului carpatic, care oprește masele de aer rece 

dinspre nord și nord-est și permite pătrunderea celor maritime dinspre sud-vest și vest. 

Temperatura medie anuală a aerului depășește 11°C în câmpie și 10°C în regiunea dealurilor 

Lipovei. Maxima absolută de 42°C a fost înregistrată în 1952, la Teremia Mare și în anul 

2007, la Timișoara, iar temperatura minimă absolută de -39,9°C, în 1942, la Lugoj. Intervalul 

de zile fără îngheț depășește 195 de zile în vest și 180 de zile în est. 

În judeţul Timiş îşi desfăşoară activitatea cinci staţii meteorologice: Timişoara (alt. 86 

m), Sânnicolau Mare (alt. 85 m), Banloc (alt. 83 m), Jimbolia (alt. 79 m) şi Lugoj (alt. 123 m), 

toate fiind situate în zona de câmpie din Banat. 

Precipitațiile atmosferice prezintă variații ample de peste 80 mm chiar în cadrul ținutului 

cu climă de câmpie și creșteri importante pe dealurile din est. Maximul pluviometric se 

produce în luna iunie, ca urmare a intensificării activității ciclonice din nordul Oceanului 

Atlantic sau din bazinul Mării Mediterane. Durata medie anuală este de 29,8 zile la Timișoara 

și crește la 40–50 de zile pe dealurile din est. Grosimile medii ating maximum 8 cm în ianuarie 

și cca. 10 cm în est. 

Vântul bate în câmpie dominant dinspre nord, în timp ce sudul județului este frecvent 

bântuit de vântul cald și uscat numit coșava. 

Tabel nr.1 - Cantitatea de precipitaţii (l/m
2
) în perioada 2000-2021 

Cantitatea de precipitaţii (l/m
2
) 

Anul Timişoara Lugoj Sânnicolau Banloc Jimbolia 

2000 296.3 473.1 267.7 297.3 220.5 

2001 685.7 817.6 633.8 733.2 698 

2002 572.6 618.1 531.3 614.5 423 

2003 577 521.5 409.7 556 460.1 

2004 706.7 857.2 663.9 630.5 668.7 

2005 791.3 948.5 678.6 915.2 681 

2006 581.1 637.6 469.6 574.9 474.9 

2007 649.2 830.5 558.7 663.4 691.2 

2008 589.6 806.1 506.6 511 452.4 

2009 624 737.8 538.5 742.5 636.1 
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Cantitatea de precipitaţii (l/m
2
) 

Anul Timişoara Lugoj Sânnicolau Banloc Jimbolia 

2010 790.3 719.9 749.2 573.6 804.8 

2011 389.8 421.4 304.4 491.9 349.2 

2012 552.1 635.8 427.9 560.4 455.3 

2013 622.3 658.7 556.4 665.9 528.6 

2014 693.2 737.3 648.7 744.5 732.3 

2015 574 451.1 480.7 535 388.7 

2016 801.7 781.7 640.1 804.4 903.6 

2017 515.5 604.9 330.2 478.8 400.5 

2018 540.1 660.1 571.1 631.1 675.7 

2019 459.9 575.2 480.7 552.2 572.6 

2020 541.6 741.7 410.8 621.6 494.9 

2021 543.5 605.8 396.6 595.5 530.8 

TOTAL 13097.5 14841.6 11255.2 13493.4 12242.9 

 

În ultimii ani se constată o creştere a temperaturilor în sezonul cald, în perioada 2000 – 

2021 fiind înregistrate 14 valuri de căldură (perioade de cel puţin 2 zile consecutive cu 

temperatura aerului mai mare de + 37°C ). În tabelul nr. 2 sunt  consemnate perioadele de 

timp în care au avut loc valuri de căldură precum şi temperatura maximă înregistrată pe raza 

județului, iar  în tabelul nr. 3 sunt  consemnate temperaturile minime înregistrate pe raza 

județului Timiș. 

Tabel nr. 2- Temperatura maximă înregistrată pe raza județului Timiș 

Nr. crt. Perioada 
Temperatura 

maximă înregistrată 

1.  2000 +40,1°C 

2.  2001 +37,5°C 

3.  2002 +38,0°C 

4.  2003 +38,1°C 

5.  2004 +37,6°C 

6.  2005 +36,6°C 

7.  2006                                 +34,8°C 

8.  2007 +42,0°C 

9.  2008 +39,4°C 

10.  2011 +37,7°C 

11.  2012 +39,7°C 

12.  2013 +38,5°C 

13.  2014 +35,1°C 

14.  2015 +37,7°C 
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Nr. crt. Perioada 
Temperatura 

maximă înregistrată 

15.  2016 +34,7°C 

16.  2017 +40,8°C 

17.  2018 +34,8°C 

18.  2019 +37,3°C 

19.  2020 +36,7°C 

20.  2021 +39,0°C 

 

Tabel nr.3  - Temperatura minimă înregistrată pe raza județului Timiș  

Nr. crt. Anul 
Temperatura minimă 

înregistrată 

1.  2000 -24,1°C 

2.  2001 -12,5°C 

3.  2002 -21,3°C 

4.  2003 -26,0°C 

5.  2004 -21,2°C 

6.  2005 -24,5°C 

7.  2006 -17,4°C 

8.  2007 -8,0°C 

9.  2008 -14,0°C 

10.  2009 -18,3°C 

11.  2010 -17,0°C 

12.  2011 -16,8°C 

13.  2012 -28,3°C 

14.  2013 -15,9°C 

15.  2014 -10,6°C 

16.  2015 -19,8°C 

17.  2016 -13,6°C 

18.  2017 -19,1°C 

19.  2018 -19,7°C 

20.  2019 -15,8°C 

21.  2020 -9,2°C 

22.  2021 -12,5°C 
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Principalele fenomene meteorologice care pot genera situaţii de urgenţă în judeţul 

Timiș sunt: variaţiile bruşte de temperatură, îngheţurile târzii şi timpurii, căldurile excesive, 

gerul, ploile torenţiale, seceta, grindina, vijelia, căderile masive de zăpadă şi viscolul. Toate 

aceste fenomene au fost prezente pe teritoriul judeţului Timiș, dar s-au produs cu o frecvenţă  

și intensitate mai redusă. 

Fenomenul de vijelie se produce în judeţul Timiș în special în sezonul cald, între lunile 

aprilie şi septembrie. Din datele furnizate de unităţile meteorologice rezultă că între anii 2000 

– 2021, pe teritoriul judeţului Timiș au fost înregistrate 109 fenomene de vijelie astfel: 

Tabel nr.4 – Situația numărului de zile de vijelie în perioada 2000-2021 

Număr zile de vijelie 

Anul Timişoara Lugoj Sânnicolau Banloc Jimbolia 

2000 0 3 3 8 0 

2001 1 2 2 7 1 

2002 2 1 2 10 1 

2003 0 1 3 6 1 

2004 0 3 0 6 0 

2005 0 1 2 0 0 

2006 2 0 1 3 0 

2007 0 1 1 6   

2008 1 0 0 4   

2009 0 0 0 1   

2010 2 0 1 3   

2011 0 0 0 0   

2012 0 0 0 0   

2013 0 0 0 0   

2014 0 0 2 1   

2015 1 0 0 0   

2016 0 0 0 0   

2017 2 1 0 2   

2018 0 0 0 0   

2019 2 2 0 2   

2020 0 0 0 0   

2021 0 1 0 1   

TOTAL 13 16 17 60 3 

 

Fenomenul de grindină este şi el prezent pe teritoriul judeţului, acesta fiind specific 

sezonului cald şi însoţeşte fenomenul de ploaie torenţială sau vijelie. Tot în intervalul 2000 – 

2021 au fost înregistrate 99 zile cu fenomene de grindină după cum urmează: 
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Tabel nr.5 – Situația numărului de zile de grindină în perioada 2000-2021 

Număr zile de grindină 

Anul Timişoara Lugoj Sânnicolau Banloc Jimbolia 

2000 0 2 0 4 0 

2001 0 0 2 1 1 

2002 1 1 1 2 1 

2003 1 0 0 1 0 

2004 1 2 1 1 0 

2005 2 2 1 0 0 

2006 0 1 1 0 1 

2007 0 1 1 3   

2008 3 1 0 1   

2009 1 0 4 2   

2010 1 2 0 0   

2011 2 0 1 0   

2012 0 3 0 0   

2013 1 2 3 0   

2014 0 2 0 1   

2015 0 0 0 1   

2016 2 2 3 2   

2017 1 2 0 0   

2018 1 2 2 0   

2019 2 1 1 0   

2020 2 2 2 0   

2021 1 2 1 1   

TOTAL 22 30 24 20 3 

 

Fenomenul de uscăciune şi secetă apare în anii secetoşi şi foarte calzi, modificările 

climatice din ultimii ani determinând apariția tot mai frecventă a acestui fenomen începând cu 

2015.  

 Cei mai secetoşi ani au fost: 1983, 1993, 2000, 2007, 2011, 2012, 2013, 2018. 

Frecvenţa şi intensitatea fenomenului de secetă este  mai redusă decât în regiunile de câmpie 

din sudul şi sud-estul ţării.  

În anii 2020 și 2021 s-a menținut nivelul relativ scăzut de precipitații, menținându-se 

deficitul de umiditate din sol. 

 

Înzăpezirile şi căderile masive de zăpadă se înregistrează pe teritoriul judeţului Timiș, 

dar nu cu aceeaşi intensitate ca în nordul şi estul României, în care se înregistrează precipitaţii 

sub formă de ninsoare datorate fronturilor nordice şi siberiene.  
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Tabel nr.6 – Situația grosime maximă a stratului de zăpadă în perioada 2009-2021 

Grosimea maximă a stratului de zăpadă (cm) 

Anul Timişoara Lugoj Sânnicolau Banloc 

2009 27 76 20 39 

2010 29 42 35 28 

2011 45 34 27 48 

2012 75 79 46 90 

2013 19 12 25 37 

2014 25 23 19 23 

2015 9 24 6 20 

2016 3 5 2 7 

2017 7 23 3 12 

2018 63 64 31 84 

2019 10 21 8 16 

2020 0 2 1 4 

2021 8 11 3 6 

 

Secţiunea a 4-a. Reţeaua hidrografică 

Suprafaţa totală a Spaţiului Hidrografic Banat este de 18.393,15 km
2
, ceea ce reprezintă 

7,7% din teritoriul României şi se întinde de la sud de Mureş până la confluenţa râului Cerna 

cu Dunărea, iar județul Timiș ocupă o suprafață de 8692 km
2
 , reprezentând 47,3% din 

întreaga suprafață. Reţeaua hidrografică de pe teritoriul județului Timiș cuprinde un număr de 

148 cursuri de apă cadastrate, cu o lungime totală de cca. 2704 km şi o densitate medie de 

0,31 km/ km
2
, valoare foarte apropiată de densitatea reţelei hidrografice a României (0,33 km/ 

km
2
).  

Sistemul Aranca aflat in administrarea ANIF drenează o suprafaţă de 1.080 km
2
, cursul 

principal are o lungime de 114 km şi reprezintă un curs vechi al Mureşului (holocen), care 

până la construirea digului de pe malul stâng era alimentat de Mureş la ape mari. Lungimea 

reţelei hidrografice din bazinul hidrografic Aranca este de 328 km, densitatea acesteia fiind de 

0,30 km/ km
2
. Bazinul hidrografic este practic o zonă de divagare puternic aluvionată în care 

apele freatice se află la adâncimi foarte reduse (0-2 m). Scurgerea medie multianuală variază 

cu altitudinea, valorile medii calculate în regim natural înscriindu-se între 1 şi 2 l/ s/ km
2
. 

Tabel nr.7 – Cursuri de apă în bazinul hidrografic Aranca 

BAZIN 

HIDROGRAFIC 

DENUMIRE CURS DE 

APA 

COD 

CADASTRAL 

Lungime curs pe 

teritoriul judetului 

Timis (km) 

Sistemul Aranca 

COCIOHAT 4.2.3 .0 .0 .0 .0 22.6 

CIARDA ROSIE 4.2.3 .1 .0 .0 .0 11.3 

TIGANCA 4.2.2 .1 .0 .0 .0 6.8 

ARANCA 4.2.0 .0 .0 .0 .0 79.0 

MURESAN 4.2.2 .0 .0 .0 .0 36.7 
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BAZIN 

HIDROGRAFIC 

DENUMIRE CURS DE 

APA 

COD 

CADASTRAL 

Lungime curs pe 

teritoriul judetului 

Timis (km) 

SARATURI 

4.2.2 .0a.0 .0 

.0 
6.4 

IGRIS 4.2.1 .0 .0 .0 .0 6.8 

VINA MARE 4.2.5 .2 .0 .0 .0 21.4 

GIUCOSIN 4.2.5 .0 .0 .0 .0 25.7 

GALATCA 4.2.5 .1 .0 .0 .0 24.0 

 
 

 
Fig. 3 - Reţeaua hidrografică a judeţului Timiș 

 

 Cursuri de apă 

Bega izvorăşte din Munţii Poiana Ruscă la altitudinea de 890 m de sub Vârful Padeş, iar 

suprafaţa bazinului de recepţie (4.470 km
2
) are o orientare generală est-vest (lungimea cursului 

este de 170 km). Lungimea reţelei hidrografice din bazinul hidrografic Bega este de 1.418 km, 

densitatea acesteia fiind de 0,32 km/ km
2
. Bega se varsă pe teritoriul Serbiei în râul Tisa.  
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Tabel nr.8 – Cursuri de apă în bazinul hidrografic Bega 

BAZIN 

HIDROGRAFIC 
DENUMIRE CURS DE APĂ 

COD 

CADASTRAL 

Lungime 

curs pe 

teritoriul 

județului 

Timiș (km) 

Bega 

BEGA 5.1.0 .0 .0 .0 .0 180.7 

PIRIUL MARE 5.1.1 .0 .0 .0 .0 5.6 

STILPUL 5.1.0a.0 .0 .0 .0 9.0 

BEGA POIENILOR 5.1.2 .0 .0 .0 .0 38.7 

VALEA MARE 5.1.2 .1 .0 .0 .0 12.7 

SOPOT 5.1.2 .1 .1 .0 .0 5.0 

PUSTIUL 5.1.2 .2 .0 .0 .0 11.2 

NANDREASCA 5.1.3 .0 .0 .0 .0 9.3 

HOMOSDIA 5.1.3 .1 .0 .0 .0 10.5 

CARPEN 5.1.4 .0 .0 .0 .0 7.6 

ICUI 5.1.5 .0 .0 .0 .0 17.3 

SOPOT 5.1.6 .0 .0 .0 .0 11.0 

VADANA 5.1.7 .0 .0 .0 .0 19.5 

COSTEI 5.1.7a.0 .0 .0 .0 7.3 

ZOPANA 5.1.8 .0 .0 .0 .0 11.5 

BALASINA 5.1.8 .1 .0 .0 .0 11.6 

BUNEA 5.1.9 .0 .0 .0 .0 15.8 

PADURANI 5.1.9 .1 .0 .0 .0 13.2 

SERBENI 5.1.9 .2 .0 .0 .0 15.6 

TOPLA 5.1.9 .3 .0 .0 .0 16.9 

RIUL (GLADNA) 5.1.10 .0 .0 .0 .0 38.6 

ZOLDIANA 5.1.10 .1 .0 .0 .0 8.9 

ROZALIA 5.1.10 .1a.0 .0 .0 6.3 

HAUZEASCA 5.1.10 .2 .0 .0 .0 9.4 

MUNISEL 5.1.10 .3 .0 .0 .0 12.2 

TIMISEL 5.1.10 .5 .0 .0 .0 8.1 

CLADOVA (URSOANE) 5.1.11 .0 .0 .0 .0 23.9 

NIEREGIS 5.1.12 .0 .0 .0 .0 15.9 

FADIMAC 5.1.13 .0 .0 .0 .0 16.1 

MINIS 5.1.14 .0 .0 .0 .0 35.6 

STANOVIT 5.1.14 .1 .0 .0 .0 4.1 

VIZMA(DOMINATIU) 5.1.14 .2 .0 .0 .0 6.7 

GUTUNI 5.1.14 .2a.0 .0 .0 10.9 

SECASITA 5.1.14 .3 .0 .0 .0 8.0 

GLAVITA 5.1.15 .0 .0 .0 .0 38.0 

SARAZ 5.1.15 .1 .0 .0 .0 33.7 

VERDEA 5.1.15 .1 .1 .0 .0 8.3 

POGANESTI(PIREU) 5.1.15 .1 .2 .0 .0 8.7 

BINIS 5.1.15 .2 .0 .0 .0 24.6 

HEZERIS 5.1.15 .2 .1 .0 .0 10.6 
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BAZIN 

HIDROGRAFIC 
DENUMIRE CURS DE APĂ 

COD 

CADASTRAL 

Lungime 

curs pe 

teritoriul 

județului 

Timiș (km) 

CHIZDIA 5.1.16 .0 .0 .0 .0 28.0 

DOBROSLAVAT 5.1.16 .0b.0 .0 .0 6.9 

REPAS 5.1.16 .1 .0 .0 .0 2.6 

HODOS 5.1.16 .2 .0 .0 .0 12.9 

HISIAS(BUCOROVAT) 5.1.16 .3 .0 .0 .0 15.1 

IOSIFALAU 5.1.16 .0a.0 .0 .0 9.1 

MOCIUR 5.1.16 .0b.0 .0 .0 17.0 

LIPARI 5.1.16b.1 .0 .0 .0 7.9 

VALEA TIGANULUI 5.1.18 .0 .0 .0 .0 7.9 

CURASITA 5.1.18 .1 .0 .0 .0 9.5 

GHERTEAMOS(LUNGA) 5.1.19 .0 .0 .0 .0 27.8 

BARCAS(BICHICI) 5.1.19 .1 .0 .0 .0 5.3 

 

 

Bega Veche reprezintă de fapt un vechi traseu al râului Bega şi este practic o continuare a pârâului 

Beregsău, care pe o lungime de 107 km drenează o suprafaţă de 2.108 km
2
. Scurgerea medie multianuală 

variază cu altitudinea, având valori cuprinse între 2 l/ s/ km
2
 şi 18 l/ s/ km

2
. 

 

Tabel nr. 9 – Cursuri de apă în bazinul hidrografic Bega Veche 

BAZIN 

HIDROGRAFIC 
DENUMIRE CURS DE APĂ 

COD 

CADASTRAL 

Lungime curs 

pe teritoriul 

județului 

Timiș (km) 

Bega Veche 

REMETEA 5.1.19a.0 .0 .0 .0 8.2 

BEHELA(LUCHIN) 5.1.20 .0 .0 .0 .0 26.8 

UNU(REISENBERG) 5.1.20 .1 .0 .0 .0 7.8 

BEGA VECHE (BEREGSAU, 

NIRAJ) 5.1.21 .0 .0 .0 .0 
98.8 

SINTAR 5.1.21 .0a.0 .0 .0 2.3 

BUZAD(ZICHINERUGA) 5.1.21 .0b.0 .0 .0 10.3 

HAMOS 5.1.21 .0c.0 .0 .0 7.9 

HONOS 5.1.21 .0d.0 .0 .0 6.9 

SUMANDA 5.1.21 .0e.0 .0 .0 7.0 

BACIN(SUMA) 5.1.21 .1 .0 .0 .0 27.3 

VALEA DOSULUI 5.1.21 .1a.0 .0 .0 8.3 

MAGHERUS(FIBIS 

NIARAD) 5.1.21 .2 .0 .0 .0 
38.2 

GIUROC 5.1.21 .2 .0a.0 .0 6.2 

LUDABARA 5.1.21 .2 .1 .0 .0 9.2 

PIRIUL LACULUI 5.1.21 .3 .0 .0 .0 13.7 

APA MARE (VINA CIUREI) 5.1.21 .4 .0 .0 .0 44.0 

ARDELENI 5.1.21 .4 .1 .0 .0 1.1 

VALEA VIILOR 5.1.21 .4 .1 .1 .0 6.0 
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BAZIN 

HIDROGRAFIC 
DENUMIRE CURS DE APĂ 

COD 

CADASTRAL 

Lungime curs 

pe teritoriul 

județului 

Timiș (km) 

SLATINA(IZVORIN) 5.1.21 .4 .2 .0 .0 2.4 

SICSO 5.1.21 .4 .3 .0 .0 10.3 

PAMINT ALB 5.1.21 .4 .4 .0 .0 23.0 

VALEA APEI 5.1.21 .4 .4 .1 .0 8.2 

IERCICI 5.1.21 .4 .5 .0 .0 32.4 

 

Timişul izvorăşte de pe versantul estic al Munţilor Semenic, de sub vârful Piatra Goznei 

(1.145 m), de la altitudinea de 1.135 m, şi pe o lungime de 244 km (pe teritoriul ţării noastre) 

colectează apele a 150 de râuri, cu o lungime a reţelei hidrografice de 2.434 km şi o densitate 

de 0,33 km/ km
2
. Acest râu este un afluent direct al Dunării, confluenţa situându-se pe 

teritoriul Serbiei. Suprafaţa bazinului este de 7.310 km
2
. În bazinul râului Timiş scurgerea 

medie multianuală are valori cuprinse între 2 l/ s/ km
2
 şi 40 l/ s/ km

2
. Principalii săi afluenţi 

sunt: Bistra, cu o lungime de 60 km şi o suprafaţă a bazinului colector de 919 km
2
, Bârzava, 

cu lungime de 154 km şi suprafaţă a bazinului de recepţie de 1.202 km
2
 şi Moraviţa în 

lungime de 47 km şi cu o suprafaţă a bazinului de recepţie de 435 km
2
. 

 

 

 

Tabel nr.10 – Cursuri de apă în bazinul hidrografic Timiș 

BAZIN 

HIDROGRAFIC 
DENUMIRE CURS DE APĂ 

COD 

CADASTRAL 

Lungime curs pe 

teritoriul județului 

Timiș (km) 

 

Timiș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARAN (GURA 

TOMASULUI) 5.1.21 .4 .5 .1 .0 
17.8 

SURDUC 5.1.21 .4 .6 .0 .0 17.2 

CANALUL BEGA VECHE 5.1.21 .5 .0 .0 .0 33.6 

TIMIȘ 5.2.0 .0 .0 .0 .0 147.1 

VIRCIOROVA 5.2.20 .8 .0 .0 .0 0.2 

VALISOR 5.2.24 .0 .0 .0 .0 0.0 

PIRIUL 

RADULUI(URZICARI) 5.2.24b.0 .0 .0 .0 
4.4 

NĂDRAG 5.2.26 .0 .0 .0 .0 32.5 

CIRLENTIU 5.2.26 .1 .0 .0 .0 6.5 

CORNET 5.2.26 .2 .0 .0 .0 12.8 

NADRAGEL 5.2.26 .3 .0 .0 .0 7.2 

SLATINA 5.2.26a.0 .0 .0 .0 9.6 

SPAIA (IANCU) 5.2.28 .0 .0 .0 .0 20.0 

SLAVENI 5.2.28 .1 .0 .0 .0 4.3 

SALBAGEL 5.2.28 .2 .0 .0 .0 7.5 

VINA MARE 5.2.27 .0 .0 .0 .0 3.8 

ȘTIUCA 5.2.29 .0 .0 .0 .0 17.2 

MAGURI 5.2.29a.0 .0 .0 .0 7.0 



PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL JUDEŢULUI TIMIȘ 

 

 
S e c r e t a r i a t u l  t e h n i c  p e r m a n e n t  a l  C J S U  TIMIȘ Pagina 20 

BAZIN 

HIDROGRAFIC 
DENUMIRE CURS DE APĂ 

COD 

CADASTRAL 

Lungime curs pe 

teritoriul județului 

Timiș (km) 

 

 

 

Timiș 

TAPIA 5.2.29b.0 .0 .0 .0 7.5 

CERNABORA(SCAIUS) 5.2.29c.0 .0 .0 .0 25.6 

BUDA 5.2.29 .1 .0 .0 .0 4.5 

SUDRIAS 5.2.29 .2 .0 .0 .0 14.5 

TIMISANA 5.2.30 .0 .0 .0 .0 32.5 

FATA 5.2.30 .2 .0 .0 .0 18.7 

TOPILA 5.2.30 .2 .1 .0 .0 12.3 

CINCA 5.2.30 .3 .0 .0 .0 26.4 

DICSAN 5.2.30 .4 .0 .0 .0 17.3 

CHERASTAU(OBEANDA) 5.2.30 .5 .0 .0 .0 15.1 

TIMISINA 5.2.31 .0 .0 .0 .0 10.5 

IARCOS 5.2.32 .0 .0 .0 .0 25.1 

SURGANI (SORGANI) 5.2.33 .0 .0 .0 .0 31.1 

SILAGIU 5.2.33 .0a.0 .0 .0 8.3 

FIGIMAC 5.2.33 .1 .0 .0 .0 11.2 

VUCOVA 5.2.33 .2 .0 .0 .0 12.9 

SARIS 5.2.34 .0 .0 .0 .0 8.8 

POGANIS (POGANICI) 5.2.35 .0 .0 .0 .0 42.3 

SECUL 5.2.35 .5 .0 .0 .0 1.3 

VALEA SATULUI(VALEA 

MARE) 5.2.35 .6 .0 .0 .0 
4.3 

LANCA-BIRDA 5.2.36 .0 .0 .0 .0 55.6 

BALOANEA 5.2.36 .0a.0 .0 .0 15.0 

VINA MARE 5.2.36 .1 .0 .0 .0 19.2 

FOLEA 5.2.36 .2 .0 .0 .0 30.8 

BEGU 5.2.36 .2 .1 .0 .0 18.8 

Bârzava 

VOITEG(VALEA 

SEACA,VALEA MITEI) 5.2.36 .3 .0 .0 .0 
24.8 

TIMISAT 5.2.37 .0 .0 .0 .0 25.9 

BEGA MICA 5.2.37 .1 .0 .0 .0 28.7 

BIRZAVA 5.2.38 .0 .0 .0 .0 42.9 

Moravița 

GOROVA 5.2.38 .10 .0 .0 .0 13.1 

CIOPA 5.2.38 .10a.0 .0 .0 16.2 

BIRDANCA 5.2.38 .11 .0 .0 .0 20.8 

MORAVITA 5.2.38 .12 .0 .0 .0 45.7 

BOCULUNDIA 5.2.38 .12 .0a.0 .0 4.9 

AGRIS 5.2.38 .12 .1 .0 .0 2.2 

CORNIS 5.2.38 .12 .1a.0 .0 1.1 

MAURENI 5.2.38 .12 .2 .0 .0 3.0 

CLOPODIA 5.2.38 .12 .3 .0 .0 19.8 

LA PRUNI 5.2.38 .12 .3 .1 .0 5.2 

VAITA 5.2.38 .12 .4 .0 .0 11.6 

SEMNITA 5.2.38 .12 .5 .0 .0 24.1 
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BAZIN 

HIDROGRAFIC 
DENUMIRE CURS DE APĂ 

COD 

CADASTRAL 

Lungime curs pe 

teritoriul județului 

Timiș (km) 

GAIU 5.2.38 .12 .5 .1 .0 13.6 

CRIVAIA 5.2.38 .12 .5a.0 .0 18.2 

BORUGA 5.2.38 .12 .6 .0 .0 1.7 

ROIGA(BIGHIU) 5.2.38 .12 .7 .0 .0 6.5 
 

 

 

 

 
Tabel nr.11 – Debite minime și maxime 

Anul 

râul Bega  

stația 

hidrometrică 

Remetea 

râul Bega 

Veche  

stația 

hidrometrică 

Cenei 

râul Timiș  

stația 

hidrometrică 

Șag 

râul Bârzava 

stația 

hidrometrică 

Partoș 

râul Moravița  

stația 

hidrometrică 

Moravița 

  
Q min 

(m³/s) 

Q 

max 

(m³/s) 

Q min 

(m³/s) 

Q max 

(m³/s) 

Q min 

(m³/s) 

Q max 

(m³/s) 

Q min 

(m³/s) 

Q 

max 

(m³/s) 

Q min 

(m³/s) 

Q max 

(m³/s) 

2017 5.75  16.7  0.479  3.96  4.44  162  0.440  17.6  0.000  1.56  

2018 7.20  16.0  0.338  12.0  1.83  194  1.24  23.4  0.001  10.8  

2019 6.80  18.5  0.153  4.94  1.57  500  0.514  44.8  0.000  9.26  

2020 4.84  16.9  0.059  1.62  1.83  695  1.17  38.0  0.000  7.10  

 

Construcţii hidrotehnice 

 Pe teritoriul judeţului Timiș au fost realizate următoarele lucrări hidrotehnice cu rol de 

acumulare de apă şi/sau de apărare împotriva inundaţiilor, enumerate în tabelul de mai jos: 

Tabel nr.12 - Lucrări hidrotehnice cu rol de acumulare de apă de pe teritoriul județului Timiș 

Nr.crt. Denumire 
Bazin 

hidrografic 

Tip acumulare 

(Permanentă/nepermanentă) 

Supr. la NNR (/ 

Supr. la volum 

atenuat (ha) 

Volum NNR/ V 

at (mil. mc) 

1 ȘUȘTRA Bega Permanentă 6.2 0.06 

2 TOPOLOVĂȚ Bega Permanentă 15.5 0.325 

3 IANOVA Bega Permanentă 50 0.68 

4 GIARMATA Bega Permanentă 25 0.6 

5 DUMBRAVIȚA Bega Permanentă 15.6 0.1 

6 SATCHINEZ Bega Permanentă 37 0.26 

7 MURANI Bega Permanentă 95 1.47 

8 SALCIA Timiș Permanentă 7.3 0.082 

9 LĂȚUNAȘ Timiș Permanentă 8 0.09 

10 IOSIFĂLAU Bega Nepermanentă   0.99 

11 COȘARII II Bega Nepermanentă   2 

12 COȘARII I Bega Nepermanentă   0.325 

13 REPAS Bega Nepermanentă   1.6 
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Nr.crt. Denumire Bazin 

hidrografic 

Tip acumulare 

(Permanentă/nepermanentă) 

Supr. la NNR (/ 

Supr. la volum 

atenuat (ha) 

Volum NNR/ V 

at (mil. mc) 14 HODOȘ Bega Nepermanentă   0.875 

15 RECAȘ Bega Nepermanentă   0.52 

16 PIȘCHIA Bega Nepermanentă   13.3 

17 MĂNĂȘTUR Bega Nepermanentă   10.15 

18 IZVORIN Bega Nepermanentă   6.64 

19 HITIAȘ- polder Timiș Nepermanentă   20 

20 SECAȘ I Bega Nepermanentă   0.482 

21 SECAȘ II Bega Nepermanentă   0.495 

22 SECAȘ III Bega Nepermanentă   0.559 

23 SILAGIU Timiș Nepermanentă   0.635 

24 

CADAR 

DUBOZ 

Timiș 

Nepermanentă   41.4 

25 MORAVIȚA Timiș Nepermanentă   11.35 

26 NANOVISTE Timiș Nepermanentă   0.37 

27 PORCAREAȚA Timiș Nepermanentă   0.2 

28 PRUNI Timiș Nepermanentă   0.097 

29 GAD -polder Timiș Nepermanentă   20.5 

30 

PĂDURENI-

polder 

Timiș 

Nepermanentă   35 

31 BOCULUNDIA Timiș Nepermanentă   0.133 

32 ȘTIUCA Timiș Nepermanentă   2.309 

33 HERENDEȘTI Timiș Nepermanentă   1.6 

34 SURDUC Bega Permanentă 362 22.60 

35 SÂNANDREI  BEGA  Permanentă 35.39 0.643 

36 LIEBLING TIMIȘ Permanentă   0.420 

37 CENEI  BEGA  Nepermanentă   4.000 

38 Honorici I TIMIȘ Permanentă 3.74 0.097 

39 Honorici II TIMIȘ Permanentă 2.5 0.065 

40 Honorici III TIMIȘ Permanentă 4.52 0.083 

 

Situația amenajărilor hidrotehnice de pe teritoriul județului Timiș este cea din anexa nr. 

10 și 11. 

 

Acumulări de apă în scop piscicol de pe teritoriul județuluiTimis 

Nr.crt. Denumire 
Bazin 

hidrografic 

Tip acumulare 

(Permanenta) 

Supr. la 

NNR  

(ha) 

Volum NNR 

(mil. mc) 

1 Honorici I TIMIȘ Permanentă 3.74 0.097 

2 Honorici II TIMIȘ Permanentă 2.5 0.065 

3 Honorici III TIMIȘ Permanentă 4.52 0.083 

4 SÂNANDREI  BEGA  Permanentă 35.39 0.643 
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Poluări ale cursurilor de apă  

În ceea ce priveşte posibilitatea producerii unor poluări accidentale in jud. Timiș, 

principalele folosinte care pot reprezenta surse semnificative de poluare sunt cele din tabelul 

nr. 13. 

Tabel nr.13 – Principalele folosinte de apa  care pot reprezenta surse semnificative de poluare 

RÂU DENUMIRE EVACUARE RECEPTOR 

Bega AQUATIM SA - PIȘCHIA Bega Veche 

Bega AQUATIM SA TIMIȘOARA Bega 

Bega AQUATIM SA TIMIȘOARA - SUCURSALA FĂGET - TOMEȘTI Bega 

Bega AQUATIM Timișoara Sucursala Făget Bega 

Bega SC ELBA SA Bega 

Bega SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL - ABATOR Bega 

Bega SERVICIUL PUBLIC MARGINA (COMUNA MARGINA) Bega 

Timiș AQUATIM SA - CRICIOVA Timiș 

Timiș AQUATIM SA - LUGOJEL Timiș 

Timiș AQUATIM SA - ȘTIUCA Bârzava 

Timiș Aquatim SA Sucursala Recaș Timiș 

Timiș AQUATIM SA Timișoara Sucursala DETA - GĂTAIA Bârzava 

Timiș COMUNA COȘTEIU Timiș 

Timiș MERIDIAN 22 SA Timiș 

Timiș SC AQUA MORA SRL Moravița 

Timiș SC LIDL DISCOUNT SRL Timiș 

Timiș SC MONDIAL SA Timiș 

Timiș SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timiș 

Timiș SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALĂ BIRDA Bârzava 

Timiș SPITALUL DE PSIHIATRIE GĂTAIA Bârzava 

Timiș WERZALIT LEMN TECH SCS Știuca 

 

De asemenea există utilizatori de apă care pot fi afectaţi în cazul poluărilor accidentale 

produse în județul Timiș conform tabelului nr. 14: 
Tabel nr.14 - Principalele folosințe de apă care pot fi afectate de poluări accidentale 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 5-a. Populaţie 

 

Populaţia judeţului Timiș, numără conform ultimului recensământ al populaţiei şi 

locuinţelor din 20 - 31 octombrie 2011, 683 540 locuitori din care 422 349 locuitori aparţin 

Nr. 

crt 
Denumirea folosinţei Cod Cadastral 

Cursul de apă 

Poz. hectom 

a captării 

1 Primăria Nădrag FA - 1188 - TM 
Nădrag  . 

hm 60 

2 MERIDIAN 22 SA Lugoj FA - 1184 - TM 
Timiş  . 

hm  1235 

3 “AQUATIM” Timişoara FA - 1072 - TM 
Bega  . 

hm 1270-1274 
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mediului urban şi 261 191 mediului rural. Din totalul populaţiei  judeţului 329 176  sunt 

bărbaţi şi  354 364 sunt femei. La  31.12.2021 populația județului număra 771.777 locuitori 

din care 439.131 în mediul urban și 332.646 în mediul rural.   

Din punct de vedere etnic, populaţia judeţului prezintă următoarea structură:  

 550.836 români  

 35.295 maghiari  

 14.525 rromi 

 10.102 sârbi 

 8.504 germani 

 5.950 ucraineni  

 4.478 bulgari 

 1.424 slovaci  

 341 italieni 

 242 croaţi 

 220 evrei 

 185 cehi 

 151 ceangăi 

 127 turci  

 109 ruşi lipoveni 

 75 greci 

 65 polonezi 

 45 macedonieni 

 30 armeni 

 26 chinezi 

 16 tătari 

 1.404 alte etnii 

Situaţia cu populaţia pe unităţile administrativ – teritoriale ale judeţului Timiș este cea 

din anexa nr. 3. 

Structura confesională a judeţului Timiș are următoarea configuraţie:  

 507.506 ortodoxă   

 54.547 romano-catolică 

 26.094 penticostală  

 9.372 reformată 

 8.680 baptistă  

 8.271 greco-catolică 

 6.773  ortodoxă (sârbă) 

 2.160 alte religii 

 1.998 adventistă 
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 1.330 martorii lui Iehova 

 1125 atei 

 1117 musulmană 

 846 fără religie 

 729  creștină după Evanghelie 

 653 creștină de rit vechi 

 514 evanghelică 

 339 evanghelică lutherană 

 232 mozaică 

 146 evanghelică de confesiune augustană 

 7 armeană 

 50.964 religie nedeclarată 

În tabelul nr. 15 este specificată evoluţia numărului de locuitori  ai judeţului Timiș 

începând din anul 1930 până în anul 2011. 

 

Tabel nr.15 - Evoluţia populaţiei şi densităţii populaţiei jud. Timiș la recensămintele desfăşurate 

Data recensământului 
Numărul 

locuitorilor 

Densitatea (locuitorilor) 

loc./kmp 

29 decembrie 1930 559.591 64,3 

25 ianuarie 1948 588.936 67,7 

21 februarie 1956 568.881 65,4 

15 martie 1966 607.596 69,9 

5 ianuarie 1977 696.884 80,1 

7 ianuarie 1992 700.033 80,5 

18 martie 2002 677.926 78,0 

20-31 octombrie 2011 683.540 78,6 

 

Din punct de vedere al densităţii, populaţia judeţului Timiș face parte dintre unităţile 

administrativ teritoriale cu valori relativ ridicate, fiind peste media pe ţară.  

Secţiunea a 6-a. Căi de transport 

6.1.  Căi de transport rutiere 

Din punct de vedere al reţelelor de comunicaţii rutiere caracteristica judeţului Timiș, este 

poziţionarea căilor principale situate pe 2 direcţii majore: Est – Vest şi Nord – Sud. Fiind judeţ 

de graniţă o parte din traficul rutier este de tranzit. Traficul rutier din ultimii ani a sporit 

datorită punerii în exploatare a autostrăzii Bucureşti – Nădlac, care traversează zona de est-

nord a judeţului. Valori mari ale traficului rutier se înregistrează pe rutele Marginea – Lugoj – 

Timișoara – Arad (A1), Caransebeș – Lugoj – Timișoara - Cenad (DN 6), Timişoara - Arad 
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(DN 69) și Timișoara – Deta – Moravița (DN 59) şi Timișoara – Cărpiniș – Jimbolia (59A).  

 Judeţul Timiș are în compunere o reţea de drumuri publice, astfel: 

  

   Tabel nr.16 - Lungimea  căilor de comunicaţii rutiere la nivelul jud. Timiș 

Nr. 

crt. 
Tipul drumului Lungime (km) 

1.  Autostrăzi (A) 107,904 

2.  Drumuri naţionale (DN) 543,903 

3.  Drumuri judeţene (DJ) 1289 

4.  Drumuri comunale (DC) 1086 

 

6.2. Autostrăzile 

Teritoriul judeţului Timiș  este străbătut de 2 autostrăzi:  

a. Autostrada A1  Margina – Făget – Lugoj – Timișoara – Orțișoara, care își începe 

traseul pe raza județului Timiș în apropierea comunei Marginea (la aproximativ 2 km sud de 

aceasta), trece pe la nord de oraşul Făget şi ajunge în apropierea municipiului Lugoj. 

Continuând traseul pe mai multe unități teritorial administrative, intersectându-se în apropierea 

comunei Giarmata cu drumul județean DJ 691, care face legătura cu municipiul Timișoara la o 

distanță de aproximativ 11 km. Totodată își continuă traseul până la ieșirea din județ, pe 

teritoriul administrativ al comunei Orțișoara.    

b. Autostrada A 6 Lugoj – A1 

Legătura dintre autostrada (A1) și municipiul Lugoj este asigurată de autostrada A6, care 

are o lungime de 10,518 km. 

Harta traseului autostrăzii A1și A6 pe teritoriul judeţului Timiș (incluzând nodurile rutiere) 

este cea din anexa nr. 4. 

6.3. Reţeaua de drumuri naţionale 

Are orientare Est - Vest şi Nord – Sud şi prin forma sa descrie cel mai bine direcţiile 

principale pe care se desfăşoară traficul auto şi principalele activităţi comerciale. 

Principalele caracteristici ale reţelei de drumuri naţionale sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Tabel nr.17 - Caracteristicile drumurilor naţionale pe teritoriul jud. Timiș 

Drumul Tip Relaţia 

Lungim

e 

(Km) 

Nr. 

poduri 

DN 6 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 

Limită județ Caraș-

Severin – Cenad  
141.845 19 

DN 57 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 
Lățunaș – Moravița  23,617 5 
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Drumul Tip Relaţia 

Lungim

e 

(Km) 

Nr. 

poduri 

DN 58A 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 

Lugoj – Limită județ 

Caraș-Severin 
17,163 1 

DN 58B 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 

Limită județ Caraș-

Severin – Voiteg (int. 

59) 

21,307 3 

DN 59 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 
Timișoara – Moravița  53,493 11 

DN 59A 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 
Timișoara - Jimbolia 43,230 1 

DN 59B 

Îmbrăcăminte 

asfaltică (69,592 km) 

Îmbrăcăminte din 

beton de ciment 

(4,389 km) 

Îmbrăcăminte 

asfaltică ușoara 

(3,756) 

Cărpiniș  – Deta 77,737 5 

DN 59 

C 

Îmbrăcăminte 

asfaltică 

Sânnicolau Mare - 

Jimbolia 
42,240 0 

DN 59 

D 

Îmbrăcăminte 

asfaltică 
Foieni – PTF Foieni II 4,335 1 

DN 59E 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 
Lunga – PTF Lunga 3,351 0 

DN 59F 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 

Sânnicolau Mare - 

Valcani 
22,260 1 

DN 68A 

Îmbrăcăminte 

asfaltică (44,545 km) 

Îmbrăcăminte din 

beton de ciment 

(5,527 km) 

Lugoj - limită județ 

Hunedoara 
50,072 5 

DN 69 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 

Timișoara – limită 

județ Arad 
19,767 2 

VTM 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 
int. DN 6 – int. DN 69 13,533 5 

VLU 
Îmbrăcăminte 

asfaltică 

int. DN 6 (Lugoj) – int. 

DN 6 (Coștei) 
9,953 3 
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6.4. Reţeaua drumurilor judeţene 

Este cea mai mare din reţeaua de căi de comunicaţii rutiere din judeţ. Principalele 

caracteristici ale acesteia sunt descrise în tabelul nr. 18. 

 
    Tabel nr.18 - Caracteristicile drumurilor judeţene şi comunale de  pe teritoriul județului Timiș 

Categoria 

drumului 

TOTA

L 

(Km) 

Tip îmbrăcăminte 

Asfalti

ce 

Suprapu

neri 

Beton 

– 

ciment 

Piatră 

cubică 

Asfaltice 

uşoare 
Pietruite Pământ 

Drumuri 

judeţene 
1289 1173 0 23 1 0 50 42 

Drumuri 

comunale 
1086 463 0 22 0 0 182 419 

 

Harta rețelei de drumuri și căi ferate a județului Timiș este prezentată în anexa nr.5. 

6.5. Căi de transport feroviare 

 Reţeaua feroviară (1055,498 km) realizată încă din secolul trecut, ca urmare a 

impulsionării date de dezvoltarea industriei judeţului Timiş, este cea mai densă reţea de căi 

ferate din România ( 91 km de cale ferată la 1.000 km
2
 de teritoriu). Municipiul Timişoara este 

cel mai important nod de cale ferată al judeţului, urmat de localităţile Lugoj, Gătaia, Buziaş, 

Sânandrei, Jebel, Voiteg, Periam, Lovrin, Sânnicolau Mare şi Jimbolia. Ponderea căilor 

electrificate este de 14% dintotal lungime, faţă de 34% la nivel naţional. 

 Teritoriul judeţului este traversat de două trasee de cale ferată internaţionale : 

 Magistrala de sud, de interes naţional şi internaţional, cu ruta Bucureşti – Craiova – 

Timişoara – Jimbolia, traversează câmpia Banatului pe o distanţă de 115 km, şi face 

legătura cu Serbia prin Kikinda; 

 Magistrala de vest care pleacă din Timişoara spre Baia Mare, traversează Câmpia Tisei 

şi face o joncţiune, la Ilia, cu principala cale ferată Arad – Braşov – Bucureşti; 

 Principalele linii sunt: Timişoara- Arad; Timişoara- Jimbolia; Timişoara-Lugoj-

Caransebeş; Timişoara-Voiteni-Reşiţa. 

 Transportul de călători şi marfă se asigură prin: 

  - 53 de staţii CFR; 

  - 45 de halte; 

  - 24 puncte de oprire; 

  - 1 complex feroviar (Timişoara Nord). 

 Judeţul Timiş are două treceri de frontieră cu Serbia, pe căi rutiere şi feroviare, la 

Stamora Moraviţa şi Jimbolia şi o trecere de frontieră rutieră cu Ungaria , la Cenad. 

Din totalul de 3065,754 km lungime linie desfăşurată existentă pe raza Sucursalei 

Regională de CF Timişoara, în județul TIMIŞ există un total de 1055,498 km lungime linie din 

care 245,314  km sunt contractaţi la întreţinere cu SC RC-CF Trans SRL Braşov (în 2021 SR 

CF Timișoara a preluat linia Sânandrei-Periam inclusiv stația Periam), rămânând în 

întreţinerea SR CF Timişoara în acest judeţ 810,647 km. 
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6.6. Căi navigabile 

 

Canalul Bega ar putea deveni navigabil pe o lungime de 44 Km. 

Înainte de primul război mondial, navigau pe canal 563 ambarcaţiuni comerciale, cu o 

utilizare de 305 zile calendaristice, iar în perioada 1937 - 1938 volumul mediu de mărfuri 

transportate a fost de 250 mii tone/an. 

În anul 1958, transportul de mărfuri a încetat. 

Transportul de pasageri pe canal a cunoscut un vârf de cca 50 mii pasageri în anul 1944, 

navele de pasageri fiind retrase în anul 1967. 

În anul 1991 s-a iniţiat acţiunea de redeschidere a canalului, avându-se în vedere un 

volum de trafic prognozat de cca 600 mii tone/an, bazat pe investigaţiile directe efectuate la 

agenţii economici interesaţi: CET, Dermatina, Spumotim, UMT, Fabrica de Zahăr. S-a dovedit 

că redeschiderea navigaţiei pe canalul Bega ar însemna scurtarea distanţelor către porturile 

româneşti de la Dunăre sau Marea Neagră, fie spre ţările din Uniunea Europeană riverane 

Dunării, existând, pe această cale, acces la Marea Nordului prin sistemul de canale Main - 

Rhin, până la Rotterdam. 

De asemenea, se are în vedere şi transportul de pasageri pe canal şi Dunăre în amonte de 

Regensburg, apoi la Marea Nordului, prin sistemul de canale Main – Rhin şi una din 

priorităţile administraţiei publice locale este dea face canalul Beba navigabil din Nou. 

In data de 4 octombrie 2018 a avul loc cursa inaugurală de transport public în Timișoara 

cu hidrobuze (vaporetto sau vaporașe) care se desfășoară pe o diatanță de aprox. 7 km din 

Canalul Bega. 

Există deocamdată un singur traseu (linia V1), având 9 stații de-a lungul Begăi, de la 

Podul Modoș (cartier Freidorf) până la Podul Mihai Viteazu (cartier Dorobanți). 

Cele 9 stații sunt: Mihai Viteazu (Cartier Dorobanți) – Dacia (Piața Badea Cârțan) – 

Corneliu Coposu (Prefectură) – Vasile Pârvan (Michelangelo) – Catedrala Mitropolitană -  

Sfânta Maria – Ștefan cel Mare (Bulevardul Dragalina) – Constantin Brâncoveanu (Golf) – 

Ardealul (Podul Modoș). 

Capacitatea unei nave este de 50 de pasageri, iar personalul navigant al navei este 

alcătuit din minim 2 marinari. Pe perioada iernii acestea sunt retrase în depou, urmând ca 

sezonul de navigație să reînceapă în primăvară. 

6.7. Căi de transport aerian 

Pe teritoriul judeţului  funcţionează un aeroport şi un aerodrom.  

 

Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timişoara 

Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia este amplasat la 12 km est de centrul 

oraşului Timişoara. Accesul la Aeroport se face pe drumul european E70. 

Aeroportul este principala poartă aeriană de intrare în partea de Vest a României, fiind 

amplasat în partea de N-E a municipiului Timişoara, la 12 km distanţă, lângă satul Giarmata. 

  Coordonate geografice: 

 lat. 45 °48,6 N 

 long. 21 ° 20,4 E 
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Deservind peste 600.000 de pasageri în anul 2021, cu o capacitate de procesare a 1,8 

milioane pasageri/an, Aeroportul Traian Vuia Timişoara, are misiunea de a se dezvolta ca un 

aeroport modern şi eficient, la cele mai înalte standarde de securitate şi calitate, îmbinând 

necesitatile de dezvoltare proprii cu cele ale zonei din care face parte, aeroportul reprezentând 

centrul de transport aerian al euroregiunii şi tinzând să devină un centru logistic de referinţa în 

zona de S-E a Europei. 

Transportul este asigurat de Aeroportul Internaţional Timişoara, amplasat în partea de 

nord – est a municipiului Timişoara. Acesta este considerat aeroport de rezervă pentru 

Aeroportul Internaţional Otopeni, Budapesta şi Belgrad, fiind considerat al doilea aeroport ca 

importanţă şi mărime din ţară şi cel mai mare aeroport din Euroregiunea DKMT. 

Aeroportul oferă curse regulate prin mai multe companii aeriene şi internaţionale 

(TAROM, BLUE AIR, RYANAIR, WIZZ AIR, LUFTHANSA,EUROWINGS), facilitând 

legături rapide, pentru pasageri şi transport marfă, cu diverse oraşe din ţară şi din întreaga 

lume. 

 Aeroportul dispune de o dotare care permite accesul aeronavelor utilizate de marile 

companii ale lumii, inclusiv cele de tip Airbus – 310, fiind cea mai importantă poartă aeriană a 

judeţului şi a regiunii. 

În anul 2015  a fost pus în funcţiune un sistem performant de radionavigaţie pentru a 

asigura operarea aeronavelor în condiţii de vizibilitate foarte redusă, fiind singura pistă din 

ţară dotată la un nivel înalt pe ambele direcţii de aterizare: Cat III A pe direcţia de aterizare 

Est (290), respectiv Cat II pentru direcţia de aterizare Vest (110). 

În data de 29 iulie 2021 a fost inaugurat Terminalul Sosiri Externe Pasageri, în 

suprafață totală de 4.383 mp, o investiție de 30.349.000 lei, din fonduri europene 

nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat și fonduri proprii ale aeroportulu i. 

Aeroportul Utilitar Cioca 

Este utilizat în principal de către membrii unui aeroclub în principal pentru zboruri de 

agrement deţinând o pistă  înierbată  cu lungimea de 700 m şi lăţimea de 30 m. 

 Poziţia geografică raportată la centrul pistei:  21°11’32” Est, 45°47’20” Nord; 

Este situat pe Calea Torontalului (DN6), la aprox. 3 km de centrul mun. Timișoara, fiind 

înconjurat de terenuri agricole. 

Secţiunea a 7-a. Dezvoltare economică 

 

Județul Timiș avea la sfârșitul anului 2021, conform Comisiei Naționale de Strategie și 

Prognoză, un Produs Intern Brut pe cap de locuitor în valoare de 15. 978 euro, 30% peste 

media națională, și o rată anuală de creștere de 5-10%. La nivel național, acesta se clasează pe 

a treia poziție  din punct de vedere al PIB-ului ajungănd la 55,5 miliarde lei/ peste 11milioane 

euro, cu o contribuție de 4,5% în 2021 din PIB-ul total din România, având o economie 

dezvoltată și printre cele mai ridicate rate antreprenoriale din țară. 

Timișul se remarcă ca fiind cel de-al treilea pol de business la nivel național, după 
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București-Ilfov și Cluj, cu un număr de 99.430 agenți economici , care generează  o cifră de 

afaceri  de aproximativ  72 de miliarde de lei, reprezentănd  43% din cifra de afaceri de 1.400 

miliarde de lei a tuturor companiilor din România. Un număr de 187.797 angajati care 

reprezintă 4,84% din totalul de angajati din Romaniei, generează un profit de 5,7 miliarde lei 

în județul Timiș,  reprezentănd 4,03% din profitul net realizat în Romania. 

Capitalul străin investit în județul Timiş, prin participarea la capitalul societăților 

înființate până la 31 Decembrie 2020 se ridică la valoarea de 1.707.762 mii euro. 

Exportul Județului Timiș în primele 10 luni ale  anului 2021 s-a situat la peste 30 

miliarde lei fiind printre puținele județe din țară cu balanță comercială pozitivă. Județul Timiș 

este totodată și cel mai mare importator de bunuri de consum, după București și se află într-o 

permanentă dezvoltare teritorială. Acesta prezintă un imens potențial de dezvoltare economică 

datorită amplasării la frontiera de vest.   

Fiind orientat spre cercetare, județul Timiș a reușit să atragă companii care au dezvoltat 

capacitatea de cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor avansate, cum ar fi inteligența 

artificială, robotica și telecomunicațiile. 

 

Principalele domenii de activitate și cifra de afaceri generată la finele anului 2020 

la nivelul județului Timiș conform Top Firme sunt : 

1 . Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, bauturi și tutun – CA  9,6 Miliarde lei  

2. Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru 

motoare de autovehicule  – CA 5,1 Miliarde lei  

3.  Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de 

autovehicule –  CA 4,2 Miliarde lei 

4.  Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer, reșaparea și refacerea anvelopelor  – 

CA 2,7 Miliarde lei  

5 .Transporturi rutiere de mărfuri – CA 2,5 Miliarde lei  

6. Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – CA  1,8 Miliarde lei  

7. Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producatoare de semințe oleaginoase – CA 1,6 Miliarde lei  

8. Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) – CA 1,2 

Miliarde  

9.  Fabricarea subansamblurilor electronice (module) – CA 1 Miliarde lei  

10. Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat –CA  

888,5 milioane lei 
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Top firme din Judetul Timis dupa cifra de afaceri: 

 PROFI ROM FOOD SRL, Calea SEVER BOCU 31, Timisoara, Judetul Timis, 8,8 Miliarde lei (2 

Miliarde euro) 

 HELLA ROMÂNIA SRL, Str. Hella 3, Ghiroda, Judetul Timis, 3 Miliarde lei (682,4 milioane euro) 

 CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL, Str. AVRAM IMBROANE 9, Timisoara, 

Judetul Timis, 2,7 Miliarde lei (617,3 milioane euro) 

 TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS S.R.L.,Str. MACIN 16, Timisoara, Judetul Timis, 1,6 

Miliarde lei (353,4 milioane euro) 

 APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L., Str. GARII 11, Sannicolau Mare, 

Judetul Timis, 1,4 Miliarde lei (329,5 milioane euro) 

 ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL, Drumul CENADULUI 24, Sannicolau Mare, Judetul Timis, 

776,3 milioane lei (176,4 milioane euro) 

 ADIENT SRL, Str. HAMMERSTEIN 1, Jimbolia, Judetul Timis, 730,7 milioane lei (166,1 milioane 

euro) 

 FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL, Calea TORONTALULUI DN 6, KM.5, 7 -, Timisoara, Judetul 

Timis, 709,3 milioane lei (161,2 milioane euro) 

 LINDE GAZ ROMANIA SRL, Str. AVRAM IMBROANE 9, Timisoara, Judetul Timis, 660,9 

milioane lei (150,2 milioane euro) 

 CONTITECH ROMANIA SRL, Str. OTTO RUDOLF 2, Timisoara, Judetul Timis, 604,2 milioane 

lei (137,3 milioane euro) 

 MADIROM PROD SRL, Str. STEFAN PROCOPIU 1, Timisoara, Judetul Timis, 589,3 milioane 

lei (133,9 milioane euro) 

 MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL, Calea ARADULUI, DN 69 KM 6 + 625 STG -, 

Timisoara, Judetul Timis, 560,3 milioane lei (127,3 milioane euro) 

 E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A., Str. PESTALOZZI 3-5, Timisoara, Judetul Timis, 516,9 milioane 

lei (117,5 milioane euro) 

 FRIGOGLASS ROMANIA SRL, DN 59 TIMISOARA-MORAVITA, KM 16 -, Parta, Judetul Timis, 

498,9 milioane lei (113,4 milioane euro) 

 TIM RAIL CARGO SRL, Str. ARIADNA 26, Dumbravita, Judetul Timis, 490,3 milioane lei (111,4 

milioane euro) 

 ARTOIL SRL, Str. GRIGORE T. POPA 81, Timisoara, Judetul Timis, 486,7 milioane lei (110,6 

milioane euro) 

 DM DROGERIE MARKT SRL, Str. CREMONA 2, Timisoara, Judetul Timis, 454,4 milioane 

https://www.topfirme.com/afacere/profi-rom-food-srl/1keyff6u79/
https://www.topfirme.com/afacere/profi-rom-food-srl/1keyff6u79/
https://www.topfirme.com/afacere/profi-rom-food-srl/1keyff6u79/
https://www.topfirme.com/afacere/profi-rom-food-srl/1keyff6u79/
https://www.topfirme.com/afacere/hella-rom%c3%a2nia-srl/2t15oe8k58/
https://www.topfirme.com/afacere/hella-rom%c3%a2nia-srl/2t15oe8k58/
https://www.topfirme.com/afacere/continental-automotive-products-srl/1l1qgq5h9r/
https://www.topfirme.com/afacere/continental-automotive-products-srl/1l1qgq5h9r/
https://www.topfirme.com/afacere/trw-automotive-safety-systems-s-r-l-/2ru8o1rgrg/
https://www.topfirme.com/afacere/trw-automotive-safety-systems-s-r-l-/2ru8o1rgrg/
https://www.topfirme.com/afacere/aptiv-technology-services-andamp-solutions-s-r-l-/1qo3pe2ukg/
https://www.topfirme.com/afacere/aptiv-technology-services-andamp-solutions-s-r-l-/1qo3pe2ukg/
https://www.topfirme.com/afacere/zoppas-industries-romania-srl/1rtp2589e3/
https://www.topfirme.com/afacere/zoppas-industries-romania-srl/1rtp2589e3/
https://www.topfirme.com/afacere/adient-srl/5ru6r2ef31/
https://www.topfirme.com/afacere/adient-srl/5ru6r2ef31/
https://www.topfirme.com/afacere/flextronics-rom%c3%a2nia-srl/1i7gy3jo0t/
https://www.topfirme.com/afacere/flextronics-rom%c3%a2nia-srl/1i7gy3jo0t/
https://www.topfirme.com/afacere/linde-gaz-romania-srl/19w6oryw4f/
https://www.topfirme.com/afacere/linde-gaz-romania-srl/19w6oryw4f/
https://www.topfirme.com/afacere/contitech-romania-srl/2630rf7hor/
https://www.topfirme.com/afacere/contitech-romania-srl/2630rf7hor/
https://www.topfirme.com/afacere/madirom-prod-srl/2jw64f2dpe/
https://www.topfirme.com/afacere/madirom-prod-srl/2jw64f2dpe/
https://www.topfirme.com/afacere/mahle-componente-de-motor-srl/2ite06yq6i/
https://www.topfirme.com/afacere/mahle-componente-de-motor-srl/2ite06yq6i/
https://www.topfirme.com/afacere/e-distribu%c5%a3ie-banat-s-a-/26rtewd405/
https://www.topfirme.com/afacere/e-distribu%c5%a3ie-banat-s-a-/26rtewd405/
https://www.topfirme.com/afacere/frigoglass-romania-srl/1009qero9q/
https://www.topfirme.com/afacere/frigoglass-romania-srl/1009qero9q/
https://www.topfirme.com/afacere/tim-rail-cargo-srl/4g1yuihwjg/
https://www.topfirme.com/afacere/tim-rail-cargo-srl/4g1yuihwjg/
https://www.topfirme.com/afacere/artoil-srl/4oiketye07/
https://www.topfirme.com/afacere/artoil-srl/4oiketye07/
https://www.topfirme.com/afacere/dm-drogerie-markt-srl/35kk8ww4f0/
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lei (103,3 milioane euro) 

 NOKIA NETWORKS S.R.L., B-dul REPUBLICII 21, Timisoara, Judetul Timis, 439,4 milioane 

lei (99,9 milioane euro) 

 DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL, Calea STAN VIDRIGHIN 5D, Timisoara, Judetul Timis, 

434,4 milioane lei (98,7 milioane euro) 

 DALLI DC OST S.R.L., Dudestii Noi, Judetul Timis, 415,3 milioane lei (94,4 milioane euro) 

 

7.1. Industria 

Industria județului Timiș este puternică și diversificată, datorată ratei ridicate a 

investițiilor Greenfield și Brownfield, localizării vestice a județului, înaltei calificări a forței de 

muncă precum și tradiției antreprenoriale. 

Ponderea cea mai însemnată în producția totală a județului o deține industria 

prelucrătoare, având ca subramuri: industria electronică, industria alimentară, industria 

chimică, industria textilă, industria de prelucrare a metalului și a lemnului. 

Infrastructura și serviciile-suport pentru afaceri din județul Timiș sunt evidențiate prin 

intermediul parcurilor industriale, a spațiilor de coworking orientate către sprijinirea startup-

urilor tech , precum și prin intermediul celor hub-urilor județene. 

Județul Timiș deține platforme  tehnologice și industriale:  

 PITT– Parcul Tehnologic şi Industrial Timișoara      

 Parcul Industrial Freidorf 

 Zona Industrială Lugoj 

 Zona Industrială Săcălaz 

 Zona Industrială Giarmata 

 

 

Județul Timiș deține și o serie de HUB-uri: 

 GOOGLE HUB 

 NOKIA GARAGE 

 HUB 700 

 

Dintre principalele unități care activează în industrie în județul Timiș pot fi amintite: 

Continental AG, Zoppas Industries, ELBA, AEM, ABB Rometrics, Lipoplast, Nokia, B. 

Braun, Delphi Packard, Honeywell, Mondial, Siemens, Bosch, Azur, Procter & Gamble, 

Kromberg & Schubert, Dräxlmaier, Linde Gas, Incontro Prefabbricati, Mahle, Autoliv, TRW 

Automotive, Valeo, Coca-Cola, Fornetti, Flextronics, Hella, Dura, Ericsson, Comtim, 

Timișoreana și altele. 

https://www.topfirme.com/afacere/dm-drogerie-markt-srl/35kk8ww4f0/
https://www.topfirme.com/afacere/dm-drogerie-markt-srl/35kk8ww4f0/
https://www.topfirme.com/afacere/nokia-networks-s-r-l-/7uktj9rpg/
https://www.topfirme.com/afacere/nokia-networks-s-r-l-/7uktj9rpg/
https://www.topfirme.com/afacere/dalli-production-romania-srl/55o374tj9w/
https://www.topfirme.com/afacere/dalli-production-romania-srl/55o374tj9w/
https://www.topfirme.com/afacere/dalli-dc-ost-s-r-l-/6022kf1k0t/
https://www.topfirme.com/afacere/dalli-dc-ost-s-r-l-/6022kf1k0t/
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7.2. Servicii 

Sectorul serviciilor este şi el bine reprezentat în judeţ şi a cunoscut o permanentă 

dezvoltare chiar dacă cu o dinamică mai redusă decât în industrie şi construcţii. La domeniile 

de activitate clasice, transport şi turism, se mai adaugă unele inovatoare cum ar fi: informatica, 

telecomunicaţiile, domeniul financiar-bancar şi de asigurări, îngrijire personală, etc. 

7.3. Agricultura 

Județul Timiș ocupă locul întâi pe țară atât în ceea ce privește suprafața agricolă, cât și 

cea arabilă. Județul Timiș are o suprafață agricolă de 693.034 ha, dintre care suprafață arabilă 

530.808 ha, plantații pomicole 8.503 ha, plantații viticole 3.803 ha, pășuni 121.814 ha, fânețe 

28.106 ha. Localitatea Gottlob este supranumită ,,Patria lubeniței din Banat” . 

        În vederea susținerii și promovării produselor și tradițiilor locale, în anul 2013 s-a 

înregistrat, prin sprijinul Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Timiș și Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării, marca „Made in Banat”. 

        Una din cele mai vechi și importante activități agricole din județ, dispunând de condiții 

climatice favorabile este cultivarea cerealelor și a plantelor tehnice, iar în majoritatea 

comunelor din zona de câmpie și de deal a județului este practicată viticultura. 

7.4.Turismul 

Județul Timiș se prezintă astăzi ca fiind dinamic, multicultural, modern și inovativ, 

păstrând vie memoria timpurilor trecute, prin intermediul unui bogat patrimoniu istoric, 

arhitectural și cultural. 

Cel mai întins județ al țării, Timișul este situat, din punct de vedere geografic, la 

granița vestică a României, la frontiera cu Ungaria și Serbia, iar în context istoric, la granița 

dintre două civilizații – cea orientală și cea occidentală. 

Varietatea formelor de relief, prezența apelor minerale și termale, a fondului cinegetic 

și piscicol bogat, a rezervațiilor naturale, la care se adaugă moștenirea etnică și culturală, oferă 

județului Timiș un potențial turistic ridicat. 

Atracțiile turistice ale județului fac  plăcută călătoria celor ce-l străbat, satisfăcând 

motivații diverse și asigurând practicarea diferitelor tipuri de turism (cultural-istoric, balnear, 

de recreere,  sportiv). 

Timișoara, capitală a Banatului istoric și Capitală Europeană a Culturii în 2023, este 

reședință de județ și principala atracție turistică a acestuia. Este cunoscută ca oraș al florilor și 

al parcurilor, dar și al multor premiere tehnologice, al dezvoltării economice, multiculturalității 

și toleranței.  Este primul oraș din România liber de comunism. 

Moștenirea arhitectonică și diversitatea ofertei culturale sunt punctele forte ale 

orașului, supranumit Mica Vienă. O parte din atracțiile orașului o reprezintă clădirile în stil 

baroc, precum Bastionul Maria Theresia, Domul Catolic, Palatul Baroc sau clădirile de început 

de secol XX, construite în „stilul anilor 1900”, în special Art Nouveau sau Secession, pe care 
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le întâlnim în ansamblurile urbane ale cartierelor istorice Cetate, Iosefin și Fabric. O plimbare 

prin marile piețe ale orașului Piața Victoriei, Piața Libertății sau Piața Unirii, și pe aleile sau 

prin parcurile de pe malul canalului Bega vă dezvăluie în linii mari farmecul Timișoarei și a 

locuitorilor săi. Mai multe despre trecutul Timișoarei și al Banatului puteți descoperi vizitând 

Muzeul Național al Banatului, Muzeul Satului Bănățean sau Muzeul de Artă cu lucrări de artă 

românească și europeană. Istoria recentă a orașului ne este prezentată la Memorialul Revoluției 

din 1989, printr-o serie de poze, și filme realizate în timpul revoluției.  Imaginea unui oraș 

cosmopolit și plin de diversitate este dată și de existența a trei teatre de stat, ce oferă 

spectacole în limbile română, germană și maghiară. Cele trei instituții împart aceeași clădire-

simbol cu Opera Română. 

Lugoj, al doilea oraș ca mărime din județ, este un important centru cultural și renumit 

centru muzical. Acesta a cunoscut o importantă dezvoltare economică și culturală în perioada 

1881 – 1925 când a fost reședința Comitatului Caraș-Severin, iar în urma noii organizări 

administrativ-teritoriale din România, a fost reședința județului Severin, până la sfârșitul celui 

de-al doilea război mondial, acestea oferindu-i aspectul și caracterul de astăzi. 

Pentru a merge pe urmele etniilor din Banat, vă invităm într-un periplu al satelor și 

orașelor din județ. Spre vest, întâlnim orașele Jimbolia și Sânnicolau Mare, care împreună cu 

satele din jur: Șandra, Lovrin, Lenauheim etc. au fost importante așezări ale coloniștilor veniți 

din landurile germane ale Imperiului Habsburgic, ce se îmbarcau pe Dunăre în orașul Ulm din 

regiunea Suebiei, de unde și denumirea de șvabi. Aceștia și-au lăsat amprenta identității lor 

prin arhitectura caselor, a culturii și tradițiilor populare. La Jimbolia, aveți ocazia să cunoașteți  

în imagini modul de viață al șvabilor, prin picturile create de artistul Stefan Jager, într-un 

muzeu dedicat acestuia. În localitatea Lenauheim în casa în care s-a născut poetul german 

Nikolaus Lenau, a fost creat un muzeu ce prezintă mobilier și obiecte casnice, unelte agricole 

confecționate din lemn, port tradițional șvăbesc, cărți și manuscrise care aparțin poetului. 

La vest de Sânnicolau Mare este localitatea Dudeștii Vechi, un sat de bulgari din județ, 

veniți din orașul Nicopol, Bulgaria pe la jumătatea secolului XVIII. Muzeul din localitate 

dedicat minorității bulgare din România prezintă o gamă variată de obiecte specifice acestei 

etnii. 

Partea nordică a județului este dominată de colinele ce se desprind din Dealurile 

Lipovei, unde întâlnim sate pitorești precum Altringen, Buzad, Charltottenburg, care în 

perioada stăpânirii habsburgice, au fost colonizate cu germani.  O atenție deosebită o are astăzi 

satul Charlottenburg, prin forma sa circulară, fiind în întregime declarat monument istoric. Tot 

aici, aveți ocazia să vizitați Muzeul Cinegetic Șarlota, în trecut zona fiind un renumit fond de 

vânătoare și habitat al cerbului lopătar. 

Bucuria și simplitatea naturii, poate fi descoperită în județul Timiș printr-o varietate de 

activități de recreere și agrement. Plimbările cu bicicleta sunt un mod ideal de recreere și 

explorare a orașului Timișoara sau a obiectivelor turistice din Timiș. În oraș sunt amenajate 
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piste pentru bicicliști, trasee prin Pădurea Verde, sau de-a lungul canalului Bega, ce continuă 

în afara orașului până la granița cu Serbia, pe o lungime de 37 km. O modalitate plăcută pentru 

a descoperi frumusețile pustei, sunt traseele de cicloturism ce vă poartă spre rezervații naturale 

și pe malurile râului Timiș, prin păduri și pe la importante obiective turistice din județ. Puteți 

urma trasee ce vă duc la Rezervația Ornitologică Mlaștinile Satchinez, aflată la o distanță de 

30 km de Timișoara sau către Parcul Dendrologic Bazoș, iar traseul din sudul județului, prin 

lunca Timișului spre Pădurea Macedonia, vă oferă  ocazia să descoperiți obiective precum 

Mănăstirea Timișeni Șag, punct muzeal Sanctuarul Neolitic de la Parța, Mănăstirea Cebza și 

biserica de lemn a mănăstirii, trecând și prin sate cu populație de etnie sârbă. 

Iubitorii sporturilor pe apă pot admira frumuseți naturale vâslind în canoe pe Bega 

sălbatică, râul Timiș, Mureș sau Lacul Surduc. 

Zona Făgetului – țara pădurilor de fag și al bisericilor de lemn,  este dominată de 

masivul Poiana Ruscă și cunoscută pentru păstrarea și transmiterea civilizației materiale si 

spirituale românești. Este ideală pentru parcurgerea cu bicicleta sau la pas, a unor trasee ușoare 

între sătucele pitorești și izolate (multe cu minunate biserici din lemn) precum Poieni, Crivina 

de Sus, Românești – sat cunoscut pentru peștera ce are o acustică deosebită, aici organizându-

se anual un concert susținut de artiști ai Filarmonicii Banat, dar și pe imensele văi împădurite 

sau pe platourile carstice, parțial acoperite de pășuni, ce oferă priveliști deosebite asupra zonei 

montane centrale. Pentru o priveliște spectaculoasă, merită să urcați și pe șoseaua șerpuită și 

săpată în munte  – Transluncani.  Relieful montan blând, este potrivit și pentru drumeție, 

urcușurile nefiind dificile; multe poteci, unele marcate – leagă satele de la poalele munților de 

vărfurile principale din zona montană – Padeșul și Rusca, ambele depășind 1300 m altitudine. 

Vârful Padeș se află în apropierea localității Nădrag și este unul dintre cele mai frumoase 

puncte ale traseelor turistice din zonă. Din Nădrag, puteți alege să vizitați casacada Cornet și 

cetatea Jdioara  sau să mergeți pe traseele ce asigură accesul spre Cabana Căprioru și de acolo 

în continuare, în localități învecinate precum Gladna, Zolt și Fârdea – unde se află lacul 

Surduc, acesta fiind refugiul perfect pentru cei care iubesc apa și plaja, iar plimbările cu 

catamaranul completează oferta de agrement a zonei. 

Pe lângă bogăția naturală a acestei regiuni, mai sunt și alte argumente care ne invită să 

o descoperim. Aceasta deține un neprețuit tezaur de veche civilizație românească – prin 

elementele de arhitectură populară sau prin obiceiuri și meșteșuguri care conferă identitate 

locului, precum olăritul (Vatra de olari din Jupânești). În localitatea Traian Vuia, printr-o o 

vizită la Muzeul Traian Vuia, avem ocazia să vedem macheta aeroplanului  Vuia I, primul 

aparat de zbor din lume care a reușit să se desprindă de sol cu ajutorul unor mijloace mecanice 

aflate la bord, și să aflăm aspecte din viața unui pionier al aviației. 

Pentru cei care vor să se relaxeze într-un mediu sănătos, să beneficieze de proprietățile 

curative ale apelor termale și minerale, au la dispoziție ștrandurile din Jimbolia, Deta, Lovrin, 

Timișoara și stațiunile Calacea și Buziaș 
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Buziaș, stațiune de interes național, așezarea este cunoscută încă de pe vremea 

romanilor, sub denumirea de Ahibis. Amenajarea primelor izvoare s-a făcut în prima jumătate 

a secolului XVIII, iar în scurt timp, în anul 1839, a fost declarată stațiune balneară, iar în anul 

1911 a fost declarată oficial stațiune balneoclimaterică. Procedurile cu factorii terapeutici 

naturali pe care se pune accent la Buziaș sunt: apa minerală carbogazoasă, folosită în cura 

externă sub formă de băi cu apă minerală încălzită și în cura internă de la buvetele din parc; 

mofetele prin emanații de CO2 benefice pentru circulația periferică, și aeroionizarea, 

concentrația aerului fiind similară unei altitudini de 1000 m, deși stațiunea este situată la o 

altitudine de 128 m, bioclimatul fiind propice pentru tratament și odihnă. Printre beneficiile 

tratamentului de la Buziaș se pot aminti: vasodilatația, scăderea ritmului cardiac, scăderea 

tensiunii arteriale, amelioraraea irigației miocardului, și poate fi utilizat în scop profilactic 

pentru bolile cardiovasculare. 

Mii de hectare de terenuri din județul Timiș sunt cultivate cu viță de vie, iar o parte 

dintre vinurile produse aici sunt apreciate de degustători din toată lumea. La doar 25 de 

kilometri de Timișoara se află podgoriile Recașului, cele mai renumite din întreg județul, unde 

se spune că vița de vie era cultivată de pe vremea romanilor. Un alt centru viticol al județului 

Timiș este cel aflat pe dealurile Silagiu, din vecinătatea orașului Buziaș. Cramele de aici vă 

așteaptă să descoperiți tradiția viticolă și savoarea vinurilor produse. 

Spaţiile de cazare de pe teritoriul judeţului Timiș care pot fi folosite în cazul unor 

situaţii de urgenţă sunt prezentate în Anexa nr.8.   

Secţiunea a 8-a. Elemente principale ale infrastructurii locale 

8.1. Instituţii de cultură 

 

În judeţul Timiş există un număr important de aşezăminte de cultură şi anume: 6 case de 

cultură, 250 cămine culturale, 366 biblioteci (din care 82 publice), 6 cinematografe şi instalaţii 

cinematografice, 8 teatre şi instituţii muzicale şi 27 muzee. 

Teatrele şi instituţiile muzicale duc faima oraşului Timişoara şi acestea sunt: Teatrul Mihai 

Eminescu, Teatrul Maghiar, Teatrul German, Opera de Stat, Filarmonica, Teatrul de Păpuşi şi 

numeroase ansambluri de cântece şi dansuri populare. 

 Integrată structural spiritualităţii româneşti, arta populară de pe plaiurile Banatului are o 

puternică individualitate cu rădăcini în originea să străveche precum şi în condiţiile istorico - 

sociale proprii în care s-a dezvoltat provincia în veacurile trecute. Contactele culturale pe care 

Banatul le-a avut cu alte spaţii, ca urmare a aşezării sale geografice la răspântia drumurilor 

dintre Orient şi Occident au avut o contribuţie de seamă în definirea specificului etnic al artei 

populare din Banat. 

În anul 2016 orașul a câștigat titlul de Capitală Culturală Europeană pentru anul 2021, 

iar pe fondul pandemiei evenimentul a fost mutat în anul 2023,  astfel Timișoara dorește să 
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devină un oraș în care excelența culturală le conferă încredere de sine cetățenilor săi și puterea 

de a provoca schimbări prin participare și implicare. 

           Printre ansamblurile mânăstireşti se remarcă 25 biserici din lemn vechi de peste 300 de 

ani la Pietroasa, Povargina, Dragomireşti, Poieni, Margina, Curtea, Lucareţ, Hezeriş, 

Româneşti . 

           În Timişoara se găseşte Catedrala Orodoxă, Catedrala Ortodoxă Sârbă (1744-1748), 

Sinagoga din cetate (1862-1865) şi Catedrala Romano Catolică- Timișoara. 

           Monumente şi ansambluri arhitecturale care se găsesc atât în Timişoara – ansamblul 

Secession, nucleul istoric al cartierului Fabric, Casa Contelui Mercy, Casa prinţului Eugeniu 

de Savoya (1717), Claustrul Mănăstirii Franciscanilor, Cazinoul Militar, Palatul Baroc, 

Bastionul Cetăţii, (construit între 1730-1733), Primăria Veche (construita în stil baroc între 

1731-1734);  ruinele fortăreţei feudale-Margina (sec. XVII); Castelul Reginei Elisabeta de la 

Banloc; ruinele cetăţii Morisena- Cenad (sec. X); la Ciacova se poate admira „Cula Ciacovei” 

care are cinci secole de existenţă. 

8.2. Instituţii de ocrotire a sănătăţii 

 

 Judeţul Timiș beneficiază de o reţea de spitale şi instituţii sanitare, atât subordonate 

ministerului de resort, cât şi aflate în sectorul privat: 

Pe raza judeţului Timiș există un număr de 36 unităţi medico – sanitare cu paturi de 

tratament. 

Unități sanitare publice: 

În subordinea Ministerului Sănătății: 

- 1.174 paturi 

- 166 paturi 

- 460 paturi 

- 445 paturi 

pentru 

    Copii și Tineri “Cristian Șerban” Buziaș - 50 paturi 

 

 

Ministerelor cu rețea sanitara proprie: 

- 175 paturi 

- 212 paturi 

 

Autorităților Administrației Publice Locale: 

ara - 1.018 paturi 

 Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timișoara - 501 paturi 

nfecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babeş” Timișoara - 

295 p 
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- 368 paturi 

italul Orășenesc Deta - 63 paturi 

- 125 paturi 

- 135 paturi 

- 115 paturi 

 

Unități sanitare private, tip spitalizare, nr. paturi: 

ative Casa Milostivirii Divine continua 10 

(Federatia Caritas a Diecezei Timisoara) 

 

 

 

TRAPRAXIMED SRL (Giroc) zi 4 

 

 

 

 

 

C. CENTRUL MEDICAL UROLOGICA SRL zi 6 

 

 

 

 

 

 

7 aparate 

 

 

8.3. Reţele de utilităţi  

Alimentarea  cu gaz a  localităţilor (48/313) şi operatorilor  economici din judeţul 

Timiș este realizată prin intermediul unui transportator şi a  trei distribuitori astfel: 

Transportator : SNTGN „TRANSGAZ” SA MEDIAŞ - Regionala Arad printr-o 

magistrală de înaltă presiune (40 atm). Limita de avarie pe magistrale este de 2-9 atm. în 

funcţie de materialul de construcţie al conductelor. 

 

Distribuitori: 

 SC DELGAZ GRID SA - asigură alimentarea Municipiului Timișoara, Municipiului  

Lugoj, a oraşelor Deta (Opatița), Jimbolia, Sânicolau Mare, comunele Belinț 



PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL JUDEŢULUI TIMIȘ 

 

 
S e c r e t a r i a t u l  t e h n i c  p e r m a n e n t  a l  C J S U  TIMIȘ Pagina 40 

(Chizătău), Dumbrăvița, Ghiroda (Giarmata Vii), Giroc (Chișoda), Moșnița Nouă 

(Moșnița Veche, Albina, Urseni), Nădrag, Satchinez.  

 SC GAZ VEST SA : asigură  alimentarea  Oraşului Recaș (Izvin) şi a comunelor: 

Bucovăț (Bazoșu Nou), Coșteiu, Giarmata (Cernăteaz), Orțișoara, Parța, Peciu Nou, 

Remetea Mare (Ianova), Săcălaz, Sânandrei (Carani, Covaci) și Sag. 

 SC PREMIER ENERGY SA : asigură  alimentarea  Oraşului Buziaș şi a comunelor: 

Banloc, Biled, Denta, Moravița (Stamora Germană), Sânmihaiu Român (Utvin), 

Șandra, Variaș și Voiteg. 

 

Situația privind localitățiile din județul Timiș care dispun de sisteme de alimentare cu 

gaze naturale este prezentată în anexa nr.6. 

În cazul producerii unor situaţii de urgenţă în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a 

SC DELGAZ GRID SA – de distribuţie a gazelor naturale – sau alte tipuri de risc ce pot afecta 

distribuţia gazelor naturale la consumatori (incendii, explozii, etc.), intervenţia la astfel de 

evenimente este asigurată prin echipaje specializate  ale SC DELGAZ GRID SA (intervenţii 

rapide, detectare, localizare scurgeri de gaze, remediere defecţiuni sau avarii tehnice). 

  

Alimentarea cu energie electrică 

Energia electrică este un produs industrial şi în acelaşi timp o materie primă esenţială în 

susţinerea proceselor tehnologice sau asigurarea condiţiilor de viaţă pentru populaţie.  

Furnizarea energiei electrice în judeţul Timiș este asigurată prin operatori economici 

specializaţi în transportul şi distribuţia acesteia. Transportul energiei este asigurată de către SC 

Transelectrica SA pe reţele electrice de înaltă tensiune de 220, 400 sau 750 kV. Distribuţia  

acesteia este asigurată de către SC ENEL Electrica Banat SA - Sucursala Timiș (97 %) şi alţi 3 

operatori de pe piaţa de energie (3%), prin reţele de înaltă tensiune de 110 kV, medie tensiune 

20 şi 6 kV şi reţele de joasă tensiune de 0,4 KV. Consumul anual de energie electrică este de 

503481 MWh pentru clienții casnici și de 1301745 MWh pentru clienți noncasnici.  

Sistemul de distribuție a energiei electrice în județul Timiș  

Statii transformare  26 

LEA inalta tensiune (km)  591,311 

Linii electrice aeriene medie tensiune (km)  3493 

Linii electrice subterane medie tensiune (km)  1100 

Linii electrice aeriene joasa tensiune (km)  3545 

Linii electrice subterane joasa tensiune (km)  1182 

Post de transfomare aerian  1624 

Post de transformare zidit  1360 

Bransamente (buc.)  205930 

Clienti (nr.)  351846 
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În ceea ce privește gradul de automatizare toate cele 26 stații de transformare sunt 

telecontrolate, 551 de posturi de transformare, 334 de separatoare și 42 de reanclansatoare sunt 

integrate în sistemul de tecontrol. 

 

 

Alimentarea  cu  apă  potabilă 

În prezent 270 de localităţi din judeţ dispun de reţea de alimentare cu apă, 43 de 

localităţi nu au reţea de alimentare cu apă și doar 106 localități dispun de rețea de canalizare.    

Alimentarea cu apă potabilă în județ se face prin cadrul mai multor operatori de 

furnizare (S.C. Aquatim S.A., S.C. Meridian 22 S.A, S.C. Aqua Dumbrăvița S.R.L., etc.) 

Alimentarea cu apă în aria de operare Aquatim S.A. este asigurată din surse de 

adâncime și de suprafață, tehnologiile de tratare folosite fiind diverse. Timișoara este 

alimentată din două surse, circa 24% din apa potabilă provine din foraje de mare adâncime, 

situate în partea de est, sud-est și vest a orașului și 76% din canalul Bega. Apa tratată în stațiile 

Bega (din sursă de suprafață) și Urseni (din sursă subterană) se amestecă în rețeaua de 

distribuție a orașului iar alimentarea din două surse are avantajul asigurării debitului și 

volumului de apă necesare în orice moment, prin compensare. Ponderea apei din sursa de 

suprafață este mai mare, pentru a conserva acviferele, resursele de apă de adâncime. 

Activitatea societății este coordonată din Timișoara, operarea în județ fiind organizată 

prin cele cinci sucursale din Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare. Aria de operare 

cuprinde 144 de localități (la 04.12.2020) dintre care un municipiu și opt orașe. Localitățile 

nou preluate în anul 2020 în aria de operare sunt Criciova, Cireșu, Jdioara, Silagiu, Ghizela și 

Șanovița.  

Populația din aria de delegare este de circa 539.500 locuitori, dintre care 95% 

beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat și 74% de canalizare. În 

Timișoara ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, 

în mediu rural procentul fiind mai scăzut.  

Aquatim exploatează 283 foraje, 28 staţii de tratare a apei potabile, 2.309 km reţea de 

distribuţie și 81.422 branșamente, 95% dintre acestea fiind contorizate. Infrastructura de apă 

uzată gestionată de Aquatim cuprinde 1.237 km rețea de canalizare, 44.380 racorduri, 160 

stații de pompare a apei uzate și 26 stații de epurare.  

Aquatim a adus numeroase modernizări, în ultimi zece ani, stațiilor de tratare și epurare 

din Timișoara, acestea fiind automatizate în proporție de peste 80%. Toate stațiile construite 

sau reabilitate de Aquatim în ultimii ani au fost dotate cu sisteme complexe de automatizare, 

folosite în procesele industriale, de tip SCADA. Spațiile de producție sunt monitorizate și 

controlate de la un centru de comandă, o mare parte a operațiunilor putând fi executate 

automat sau comandate de la distanță. Toate aceste sisteme implementate au fost gândite astfel 

încât să permită pe viitor integrarea în două mari centre regionale SCADA, pentru controlul 

stațiilor de epurare și tratare.  

 Consumul mediu casnic pe cap de locuitor în Timișoara este de 108 l apă/zi iar 
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consumul mediu zilnic de apă potabilă în municipiul Timișoara este de 51.143 m
3
.  

8.4. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă (tabere de sinistraţi) 

 

Prin planurile de evacuare în situaţii de urgenţă întocmite la nivelul unităţilor 

administrative  din judeţul Timiș sunt stabilite locurile de adunare şi cazare a  populaţiei 

afectate de situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Timiș. (locația taberelor de sinistrați se 

regăsește în anexa nr.8). 

Secţiunea a 9-a. Specific regional 

 

Luând în considerare aşezarea judeţului Timiș, la frontiera de Vest a României, o 

caracteristică regională ce trebuie luată în considerare este riscul transfrontalier la producerea 

unor dezastre precum:  

 Inundaţiile pe râul Bega şi Timiș, care au gura de vărsare în Serbia; 

 Poluările accidentale pe cursurile de apă ce traversează frontiera româno-

maghiară; 

 Accidentele pe căi de comunicaţii unde sunt implicate substanţe periculoase pot 

avea efecte transfrontaliere dacă se produc în apropierea zonei de graniţă; 

 Incendii de vegetaţie sau culturi agricole care pot izbucni în zona de frontieră şi se 

pot propaga în ţările vecine. 

 Producerea unor accidente grave pe căile de comunicaţii (autostradă , cale ferată) 

în apropierea graniţei cu  implicarea unor cetăţeni români;    

Ricurile potențiale din județele vecine ce pot afecta teritoriul și populația jud. Timiș sunt 

menționate în anexa nr. 25. 

 

 

CAPITOLUL III - ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 
 

 

Tipurile de risc
1
 care se pot manifesta pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale ale 

județului sunt prezentate în anexa nr. 1.  

Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 

 

1. Inundaţii 

Riscul de inundaţii pe raza judeţului Timiș este determinat de existenţa a cinci cursuri 

majore de apă: Bega, Bega-Veche, Timiș, Bârzava și Moravița pe afluenţii acestora, pe 

canalele de diverse tipuri şi de diferite întrebuinţări, şi pe acumulările permanente şi 

                                                 
1
 Conform Anexei nr. 1 la HG 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc.  
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nepermanente de apă. 

  Cauze: 

 Unde de viitură produse pe cele cinci mari cursuri de apă generate de cantităţi mari 

de zăpadă acumulate, ploi generale de mare amploare în bazinele hidrologice ale 

acestora sau combinarea celor două fenomene; 

 Inundaţii rapide produse pe principalii afluenţi a celor cinci cursuri de apă, în special 

în zona montană; 

 Ruperea barajelor sau construcţiilor cu rol de apărare; 

 Inundaţii din ape interne datorate fie slabei capacităţi de preluare a apei de către 

reţelele de canalizare din mediul urban fie de infiltraţiile produse prin lucrările de 

apărare sau datorate unor ploi torenţiale şi un grad mare de saturaţie cu apă a solului;  

Consecinţe: 

 Inundarea localităţilor,  din zona neîndiguită şi chiar din cea protejată prin 

lucrări de apărare; 

 Afectarea drumurilor naţionale şi judeţene şi a căilor ferate; 

 Întreruperea traficului C.F. şi auto; 

 Inundarea unor importante suprafeţe agricole; 

 Inundarea unor obiective economice; 

 Afectarea alimentării cu apă; 

 Afectarea alimentării cu energie electrică; 

 Întreruperea comunicaţiilor; 

 Îngreunarea funcţionării staţiilor de epurare; 

 Poluarea apelor şi solului; 

 Evacuarea populaţiei; 

 Întreruperea activităţilor economice şi sociale; 

 Distrugerea sau avarierea gravă a locuinţelor  şi a bunurilor populaţiei; 

 Alunecări de teren.  

În analiza riscului de inundaţii a localităţilor de pe raza judeţului Timiș s-au stabilit 

următorii paşi: 

1. Încadrarea bunurilor inundate pe niveluri de pagube  potenţiale (reduse, medii sau 

mari) exprimând vulnerabilitatea pentru fiecare nivel; 

2. Stabilirea unei tipologii a bunurilor inundate şi încadrarea acestora în clase şi 

categorii. Se definesc trei mari categorii: 

 bunuri cu dezvoltare de suprafaţă; 

 bunuri cu dezvoltare lineară; 

 bunuri de tip punctual; 

3. Pentru fiecare categorie se acceptă între 3-7 clase de vulnerabilitate, vulnerabilitatea 
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crescând  din ce în ce mai mult pe măsură ce se trece de la clasa A la clasa G; 

4. Atribuirea pentru fiecare clasă, funcţie de natura efectelor, a unui  nivel   de pagube 

pe cele trei componente principale: vieţi omeneşti, pagube materiale, efecte 

secundare; 

5. Stabilirea unor priorităţi de apărare, care trebuie asigurate pentru fiecare clasă prin 

diverse măsuri structurale şi nestructurale de combatere a inundaţiilor funcţie de 

perioada de repetare a viiturii şi de nivel de pagube potenţiale. Priorităţile de apărare 

se ierarhizează astfel: 

I. prioritate 0 – nu se acceptă în nici o situaţie inundarea; este cazul zonelor 

urbane sau de locuit de mare densitate, sau valoare, al zonelor comerciale sau 

a celor de campare; 

II. prioritate 1 – se acceptă inundarea de către viituri cu grad de pericol redus; 

III. prioritate 2 – se acceptă inundarea de către viituri cu grad de pericol  mediu; 

IV. prioritate 3 – se acceptă inundarea de către viituri cu grad de pericol mare. 

 

Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic Banat este prezentată 

în anexa nr.11., iar situația digurilor pe teritoriul județului Timiș este prezentată în anexa 

nr. 12. 

 O contribuţie importantă la producerea inundaţiilor o au şi podurile peste cursurile de 

apă, astfel intradosul grinzii podului poate produce fenomenul de „remuu” care să ducă la 

revărsarea cursului în amonte de pod. În cele ce urmează, prezentăm în tabelul de mai jos, cote 

la podurile mai importante din judeţ: 

Tabel nr.19 - Caracteristicile principalelor ale lucrărilor de artă (poduri și pasaje)  din judeţul Timiș 

Nr. 

crt. 
DN Poz. Km Obstacol 

Amplasament/ 

Loc. cea mai 

apropiată 

Nr. tot. 

desch. 

Lung. tot. 

desch. 
H etiaj 

1 6 514+061 SCURGERE CHIZATAU 1 6,60 0,85 

2 6 534+409 CANAL RECAȘ 1 5,60 1,20 

3 VTM 4+860 CANAL BEHELA TIMIȘOARA 1 20,40 1,50 

4 VTM 9+310 P. BEREGSAU TIMIȘOARA 1 15,60 2,20 

5 6 638+450 CANAL MUREȘEL CENAD 5 20,28 1,70 

6 57 187+703 SCURGERE JAMU MARE 1 5,20 2,10 

7 57 195+574 SCURGERE GHERMAN 1 5,50 1,70 

8 59 46+872 CANAL DENTA 1 9,20 1,80 

9 6 514+061 SCURGERE CHIZATAU 1 6,60 0,85 

10 6 527+633 CANAL ȘUȘTRA 1 9,60 2,20 

11 6 531+481 CANAL RECAȘ 1 9,60 2,60 

12 6 534+409 CANAL RECAȘ 1 5,60 1,20 

13 VTM 4+860 CANAL BEHELA TIMIȘOARA 1 20,40 1,50 
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Nr. 

crt. 
DN Poz. Km Obstacol 

Amplasament/ 

Loc. cea mai 

apropiată 

Nr. tot. 

desch. 

Lung. tot. 

desch. 
H etiaj 

14 VTM 9+310 P. BEREGSAU TIMIȘOARA 1 15,60 2,20 

15 6 638+450 CANAL MUREȘEL CENAD 5 20,28 1,70 

16 57 195+574 SCURGERE GHERMAN 1 5,50 1,70 

17 59 23+073 TIMISUL MORT JEBEL 3 87,20 2,80 

18 59 32+899 CANAL VOITEG 1 6,70 2,40 

19 59 46+872 CANAL DENTA 1 9,20 1,80 

 

Informaƫiile de bază necesare sistemului informaƫional

 hidrometeorologic al gospodăririi apelor pe suprafaƫa spaƫiului 

hidrografic Banat, provin de la: 

 1 radar meteorologic (Timișoara); informaƫiile necesare în fluxul 

hidrometeorologic referitoare la precipitaƫii potentiale se primesc de la 

sistemul naƫional integrat S.I.M.I.N.; 

 81staƫii hidrometrice ale A.B.A. Banat; 

 88 staƫii pluviometrice ale A.B.A. Banat; 

 14 staƫii meteorologice ale C.M.R. Banat – Crișana / A.N.M.; 

 2 staƫii pluviometrice ale C.M.R. Banat – Crișana / A.N.M.; 

La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativă a resurselor de apă se realizează 

prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor şi se centralizează la nivelul dispeceratului A.B.A. 

Banat şi apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R. Situaƫia pe S.G.A.-uri se 

prezintă astfel: 

 S.G.A. Timiş realizează monitorizarea prin: 

o 26 staƫii hidrometrice din care 15 sunt automatizate; 

o 28 staƫii pluviometrice din care 9 sunt automatizate; 

o 5 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.; 

o 2 staƫii pluviometrica ale C.M.R. / A.N.M.; 

 S.G.A. Caraş -Severin realizează monitorizarea prin: 

o 55 staƫii hidrometrice din care 39 sunt automatizate; 

o 60 staƫii pluviometrice din care 53 sunt automatizate; 

o 9 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.  

 

În anul 2021, au fost emise 305 avertizări, atenţionări şi informări hidrometeorologice la 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă a localităţilor potenţial afectabile şi obiectivele 

social-economice importante, astfel: 
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 95 atenţionări COD GALBEN privind fenomene meteorologice periculoase imediate 

(precipitații mixte, ploi, vânt 55-60 km/h, izolat 70-90 km/h și ceață-reducerea vizibilității 

sub 200 m, izolat sub 50 m); 

 67 atenționări meteorologice COD GALBEN (instabilitate atmosferica, averse, desc 

electrice, izolat grindina 20-30 l/mp, izolat 40 l/mp.); 

 33 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU (disconfort termic accentuat, 37-39 

grade, noaptea 20, 22-25 grade / Ploi abundente 40-60 l/mp, izolat 70 l/mp, val de căldură 

37-39
o
C, noaptea 20-25

o
C); 

 6 avertizări meteorologice COD ROȘU (disconfort termic accentuat, 39-41 grade, noaptea 

20 -24 grademp / Grindina, vijelie, descarcari electrice, averse torentiale care vor acumula 

40-50 l/mp); 

 45 atenționări hidrologice COD GALBEN (Posibile dep ale C.A. (cotelor de apărare) pe 

râurile din bazinele hidro: Bega-bazin amonte SH Balinț și afluenții sectorului aval S.H. 

Balinț, Bega Veche, Timiș-bazin amonte S.H. Lugoj și aflenții sect aval S.H. Lugoj și 

Bârzava); 

 16 avertizări hidrologice COD PORTOCALIU (Se pot produce scurgeri importante de pe 

versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe afluenții râului Timiș-amonte S.H. Lugoj, 

posibile depășiri ale CI și CP (cotelor de inundație) pe râurile din bazinele hidro:Bârzava-

aval SH Gătaia (sector îndiguit), Bega Veche, Bega - bazin sup amonte SH Balinț; 

 43 informări meteorologice FĂRĂ COD. 

 

Istoricul inundaƫiilor 

Ca zone supuse inundaţiilor sunt cunoscute cele din bazinul superior al râului Bega ṣi 

afluenţi, Bega Veche ṣi afluenţi, Timiṣul până la Lugoj şi afluenţi, Bârzava ȋntre Reşiţa şi 

Gătaia. 

Istoricul inundatiilor pe râul Timiş începe cu anul 1753 când a avut loc prima viitură 

semnificativă care a determinat apariţia primelor proiecte de amenajare a bazinelor Bega şi 

Timiş. Însă, cea mai mare inundaţie produsă în Banat a avut loc în luna iulie a anului 1859 cu 

consecinţe negative importante. 

Secolul XX aduce cu el evenimente hidrologice extreme. Importante şi de menţionat 

sunt inundaţiile ce au avut loc în anii 1912, 1966, 1999. În secolul XXI sunt importante de 

reţinut evenimentele extreme din anii 2000, 2005, 2006 şi respectiv 2010. 

În 1966 au fost inundaţii ȋn tot spaţiul hidrografic Banat ṣi au culminat cu ruperea 

digului de apărare pe râul Timiṣ, mal stâng ȋn zona localităţii Gad. Ca ṣi cauză cunoscută a 

acestor inundaţii a fost cantitatea mare de precipitaţii cazută ȋn tot spaţiul. Această viitură 

excepţională a generat debite de vârf de 1.100 m3/s la Lugoj şi de 1.416 m3/s la Şag. 

Inundaţiile din februarie 1999 au fost cauzate de viituri de origine pluvio-nivală şi s-au 

produs în bazinele hidrografice Bega Veche, Bega – bazinul mijlociu şi inferior, Timiş – 
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bazinul inferior, Pogăniş, Moraviţa, Bârzava – bazinul mijlociu şi inferior. 

În anul 2000, pe fondul existenţei ȋn zona montană şi de deal a unui strat de zapadă 

consistent, peste care s-au ȋnregistrat cantităţi mari de precipitaţii lichide (120 mm în 24 de 

ore) a dus la ieşirea râurilor din albie ȋn zonele neamenajate şi la deversarea şi ruperea digului 

pe râul Timiş, mal stâng, ȋn zona localităţii Grăniceri, provocand inundarea unor suprafeţe 

extinse de teren pe malul stâng al cursului principal. 

În aprilie 2005 s-a inregistrat un excedent pluviometric îndeosebi în Banat. La 

majoritatea staţiilor meteorologice din Banat au fost depăşite vechile recorduri lunare la 

cantitatea de apă ȋnregistrată. Aceste precipitaţii, la care s-a adăugat şi aportul provenit din 

topirea zăpezilor, au produs în bazinul Timiş o undă de viitură compusă în care se remarcă un 

vârf principal şi alte vârfuri secundare care au precedat sau au urmat vârfului principal. Astfel, 

au loc inundații excepționale provocate de ruperea digurilor pe malul drept al Timişului. Pe 

teritoriul României, aceasta a afectat suprafeƫe întinse de teren, în zona localităților Otelec, 

Iohanisfeld, Foeni și Cruceni. 

Remarcăm faptul că debitele înregistrate în cursul acestui an au avut valori ridicate în 

comparație cu valorile medii lunare multianuale. Cu excepția lunii ianuarie și pe alocuri și 

februarie – când predominant în zona înalta aceste valori au fost subunitare, în celelalte zone și 

luni coeficientul modul lunar a avut valori cuprinse între 1,09 si 5,83 – ceea ce reflecta regimul 

pluvio al acestei perioade din anul în curs. 

Luna aprilie este cea care a înregistrat valori ale scurgerii de până la 5 ori mai mari decât 

debitul mediu multianual, valori datorate în primul rând viiturilor produse în această lună. 

Prima viitura a fost generată de cantitațile de precipitații ce s-au produs ca urmare a 

faptului că în data de 15 aprilie a.c. cea mai mare parte a Europei se afla sub influența unui 

câmp depresionar la sol ce avea corespondent și în altitudine. Trebuie să remarcăm faptul că 

deasupra României se afla o depresiune bine conturată ce a condus la înregistrarea unor 

cantitați de precipitații care au fost rezultatul unor ploi cu durată medie, urmate de o a doua 

perioadă cu precipitații de scurtă durată. Pe alocuri cantitațile de precipitații au fost însemnate, 

apropiindu-se  sau chiar depășind media lunară multianuală. 

Un alt factor ce a avut un rol determinant a fost evoluția temperaturii aerului – ce a 

înregistrat valori pozitive până la altitudini mari. Aceasta a condus la antrenarea în scurgere a 

unor importante cantitați de apă provenite din topirea stratului de zapadă – care a scăzut cu cca 

15 cm (echivalentul de apă al stratului de zăpadă în data de 15 aprilie a înregistrat o scădere cu 

69-135 l/m
2
). 

În data de 18 aprilie, situația sinoptică indica prezența unei familii de 3 cicloane – din 

care unul cantonat deasupra sud-vestului țării noastre, cu evoluție retrogradă. Acest lucru a 

condus la înregistrarea unor cantități de precipitații foarte bogate; în acelați timp am asistat și 

la suplimentarea debitelor și prin aportul din topirea stratului de zăpadă – fenomen ce a 

continuat în întreg intervalul (cu excepția zonelor cu altitudini superioare a 2000 m). 
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 Cantitățile lunare de precipitații au fost deosebit de mari la multe stații reprezentând cea 

mai mare valoarea din întregul șir de observații (de exemplu, stația meteorologică Timișoara 

154,4 mm - perioada de observații 1874-2005 – de 3,3 ori mai mult decat valoarea medie 

multianuală). Valorile lunare au oscilat între 95,3 mm (Țarcu – coeficient modul 1,5) si 226,4 

mm (Oravița - coeficient modul 3,3). 

 Se impune să arătam ca din întreaga cantitate de precipitații, cca 70-80% s-au produs în 

intervalul 14-19 aprilie a.c. 

Ca urmare a celei de a doua perioade cu precipitații, am asistat la producerea unor 

maxime care au condus la depășirea cotelor de inundație, respectiv a fazei a III-a de apărare la 

cea mai mare parte a stațiilor hidrometrice înregistrându-se cele mai mari cote din întregul șir 

de observații. Aceasta a avut ca efect deversarea digurilor și ruperea acestora pe râurile Timiș 

și Bârzava. 

Se impune să remarcăm că pe râul Bârzava au fost înregistrate cele mai mari valori de 

niveluri produse în perioada de observație ce începe cu anul 1880, depășirea maximă a fost la 

s.h. Partoș + 90 cm  F III). 

În același timp, râul Timiș nivelurile înregistrate au avut a treia valoarea în șirul de 

observații (ce se efectuează începând cu anul 1870 – s.h. Caransebeș) – cu excepția sectorului 

inferior – unde cele două viituri s-au suprapus datorită condițiilor de curgere prin albie pe acest 

sector; depășirea maximă s-a produs la stația hidrometrică Grăniceri și a fost de +180 cm F III 

(înainte de ruperea digului). 

Pe râul Bega valorile au fost mai mari decât în anul 2000 doar pe cursul mijlociu (șirul 

de observații începe în anul 1875 – s.h. Făget și Balinț), depășirea maximă fiind consemnată la 

stația hidrometrică Chizătău +28 cm F II. 

 

EFECTELE VIITURILOR: 

În bazinul râului Bega: 

Începând cu data de 15.04.2005, pe fondul unor precipitații abundente pe arii extinse în 

bazinul superior al râului Bega, s-au înregistrat depășiri ale cotelor de apărare în zonele cu  

amenajare și inundații în zonele neamenajate sau în curs de amenajare. Se mentionează ca pe 

acest sector se afla în curs de derulare lucrarea de investiții “Amenajare râu Bega și afluenți pe 

sectorul Leucusesti –Curtea –judetul Timiș”. Obiectivele de investiții finalizate s-au comportat 

bine, fiind totuși afectate cele în curs de realizare. 

      În zilele urmatoare pe fondul căderilor de precipitații în continuare, funcționarea peste 

capacitatea dimensionată a acumulărilor nepermanente, a condus la avarii ale deversoarelor și 

golirilor de fund la Acumularile Secaș I, II, III, și a bazinelor disipatoare de la acumulările 

nepermanente Coșari I,II. 

 

 

În bazinul râului Bârzava: 
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     În data de 18 aprilie, pe fondul depășirii cotelor de pericol, digurile au fost deversate cu 

toate intervențiile operative luate, producându-se chiar breșe prin care au fost inundate o serie 

de localitați precum: Gataia, Berecuta, Sangreorge, Manastire, Denta. Fenomenul pe sectorul 

aval de Ghertenis a fost înrautatit  de ruperea pe circa 80 m a digului de compartimentare a 

polderului Ghertenis, compartimentul 1 în care erau stocați circa 6 milioane mc apa, volum ce 

a creat un aport suplimentar de debit ce a afectat în special localiatea Gătaia satul Sculea. 

 

În bazinul râului Timiș: 

     Primele evenimente pe râul Timiș s-au produs în data de 18 aprilie 2005 pe sectorul aval 

de municipiul Lugoj unde s-a creat o breșa extinsă pe malul stâng (zona Pohalma) prin care au 

fost inundate terenuri agricole, apa evacundu-se în aval pe malul stâng la N.H.Costei. De 

asemenea pe un sector de circa 300 m (zona Pescărușul) a fost deversat și digul de pe malul 

drept al râului Timiș aval de municipiul Lugoj, fără a se produce ruperea digului. 

  Pe fondul suprapunerii undelor de viitura, respectiv a remuului creat de vegetația 

abundenta din albia majoră a râului Timiș pe sectorul aval de Iasa Tomici, s-au înregistrat 

nivele maxime cu caracter istoric, deversările masive de apă peste coronamentul digurilor pe o 

perioada de peste 3 ore conducând la erodarea accelerată și crearea de brese cu inundarea 

terenurilor riverane  respectiv prin propagare a localitațiilor: Crai Nou, Rudna  parțial, 

Cruceni, Foeni, Ionel, Otelec, Sinmartinul Sârbesc parțial. Fenomenul a fost înrăutățit și de 

realizarea unei deponii transversale pe treritoriul sârbesc între râul Timiș și râul Bega. 

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  îînn  aannuull  22000055::  111166  llooccaalliittăăţţii,,  33775566  ccaassee  iinnuunnddaattee,,  773399  iimmoobbiillee  ddiissttrruussee,,  

11997788  iimmoobbiillee  aavvaarriiaattee,,  22556688  ggoossppooddăărriiii  iinnuunnddaattee,,  3322997733  hhaa  tteerreenn  aaggrriiccooll,,  55882222  hhaa  ppăășșuunnee,,  4477  

ppoodduurrii,,  9966  ppooddeețțee,,  3311  ssttrrăăzzii  ccoommuunnaallee..  2288  ddrruummuurrii  jjuuddeețțeennee,,  2255  ddrruummuurrii  ccoommuunnaallee.. 

 

În perioada 11-20 aprilie 2006 cantităţile de precipitaţii au depăşit media multianuală 

(10,4 mm la Cebza până la 28,6 mm la Gătaia). Caracterul precipitaţiilor şi cantităţile de apă 

înregistrate au condus la formarea unei viituri monoundice pe cea mai mare parte a cursurilor 

de apă, viitură ce a avut ca efect depăşirea cotelor de apărare. 

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee::  11  oorraașș  ((GGăăttaaiiaa)),,  55  ccoommuunnee,,  111188  aanneexxee  ggoossppooddăărreeșșttii,,  11332244  hhaa  tteerreenn  

aarraabbiill,,  55,,66  kkmm  ddee  DDJJ++DDCC,,  5511  ffâânnttâânnii,,  88  ppoodduurrii  șșii  ppooddeețțee.. 

 

În perioada 24-25 iulie 2010 instabilitatea accentuată a condus la apariția pe anumite 

zone a unor ploi ce au avut caracter de aversă și care au însumat valori ce în zilele de 24 si 25 

iulie în partea superioară și parțial mijlocie a bazinului hidrografic al râului Bega au depășit 

valoarea medie multianuală cu 7,4%  la Poieni și respectiv, 23,8% Luncani. 

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  88  llooccaalliittăăţţii,,  11  ccaassăă  ddiissttrruussăă,,  7700,,55  hhaa  tteerreenn  aarraabbiill,,  22,,5522  kkmm  ddee  DDCC,,  1100,,6655  

kkmm  ssttrrăăzzii,,  1122  ssttuuppii  ddee  aallbbiinnee,,  11  ppoodd  șșii  66  ppooddeețțee..  
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    ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  1100--1111  iiuunniiee  22001122,,  îînn  uurrmmaa  pprreecciippiittaaţţiiiilloorr  ccuu  ccaarraacctteerr  ttoorreennţţiiaall  aapprrooxxiimmaattiivv  

8800  ll//mmpp,,  îînn  ppaarrtteeaa  ddee  eesstt  aa  jjuuddeeţţuulluuii,,  ss--aauu  pprroodduuss  iinnuunnddaaţţiiii,,  ccuu  uurrmmăăttooaarreellee  eeffeeccttee::  

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  1133  llooccaalliittăăţţii,,  22  aauu  rrăămmaass  iizzoollaattee  ppâânnăă  îînn  1111..0066..22001122  oorraa  2222::3300));;  2277  

llooccaalliittăăţţii  aauu  rrăămmaass  ffăărrăă  eenneerrggiiee  eelleeccttrriiccăă  ((rreemmeeddiiaatt  llaa  1111..0066..22001122  oorraa  0055::3300))..  IInnuunnddaaţţiiiillee  aauu  

pprroodduuss  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  5588  ddee  llooccuuiinnţţee  aauu  ffoosstt  iinnuunnddaattee,,  5500  ddee  ggoossppooddăărriiii,,  6600  ddee  ccuurrţţii  şşii  

ggrrăăddiinnii,,  4488  ddee  aanneexxee,,  77  oobbiieeccttiivvee  ssoocciiaall--eeccoonnoommiiccee,,  11  ppoodd,,  1122  ppooddeeţţee,,  4411  ddee  ffâânnttâânnii,,  115566  hhaa  

tteerreennuurrii  ccuullttiivvaattee,,  110077  ppeerrssooaannee  ((2233  llaa  MMaarrggiinnaa,,  3300  llaa  CCuurrtteeaa  şşii  5544  llaa  TToommeeşşttii))  şşii  110022  aanniimmaallee  

aauu  ffoosstt  eevvaaccuuaattee..  SS--aauu  îînnrreeggiissttrraatt  223399  aanniimmaallee  şşii  ppăăssăărrii  mmooaarrttee,,  55  ddrruummuurrii  ccoommuunnaallee  aauu  ffoosstt  

aaffeeccttaattee  iinnuunnddaattee,,  ssaauu  ppaarrţţiiaall  ddiissttrruussee  ppee  99,,55  kkmm..  

  

ÎÎnn  ddaattaa  ddee  3311  iiuulliiee  22001144  ppee  ffoonndduull  uunnuuii  ssooll  rreellaattiivv  uummeedd  ccaauuzzaatt  ddee  pprreecciippiittaațțiiiillee  

aanntteerriiooaarree,,  uunn  cciicclloonn  mmeeddiitteerraanniiaann  ssiittuuaatt  ddeessuupprraa  SSHH  BBaannaatt  aa  ggeenneerraatt  pprreecciippiittaațțiiii  ddeeoosseebbiitt  ddee  

ppuutteerrnniiccee  ((117744,,33  ll//mmpp  llaa  GGăăttaaiiaa)),,  ccaarree  aauu  ccoonndduuss  llaa  oo  ssccuurrggeerree  iimmppoorrttaannttăă  aattââtt  ppee  vveerrssaannțții  ccââtt  șșii  

ppee  aallbbiiiillee  rrââuurriilloorr..  

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  1100  llooccaalliittăăţţii,,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  112299  ddee  llooccuuiinnţţee  aauu  ffoosstt  

iinnuunnddaattee,,  116644  ddee  aanneexxee  ggoossppooddăărreeșșttii  ,,  33  ppoodduurrii  ppee  ddrruumm  jjuuddeețțeeaann,,  00,,55  kkmm  ddee  ddrruumm  jjuuddeețțeeaann,,    

1122,,3333  kkmm  ssttrrăăzzii  ppiieettrruuiittee  aaffeeccttaattee,,  8800  ppooddeeţţee,,  11998899  hhaa  tteerreennuurrii  ccuullttiivvaattee,,  445500  ppeerrssooaannee  ddiinn  

GGăăttaaiiaa  aauu  ffoosstt  eevvaaccuuaattee..    

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  1144--1166  iiuunniiee  22001166,,  îînn  uurrmmaa  pprreecciippiittaaţţiiiilloorr  ccuu  ccaarraacctteerr  ttoorreennţţiiaall  aapprrooxxiimmaattiivv  

ppeessttee  5500  ll//mmpp,,  ss--aauu  pprroodduuss  iinnuunnddaaţţiiii,,  ccuu  uurrmmăăttooaarreellee  eeffeeccttee::  

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  3344  llooccaalliittăăţţii,,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  66,,6655  kkmm  ddee  ddrruumm  ccoommuunnaall,,    

00,,33  kkmm  ssttrrăăzzii  aaffeeccttaattee,,  1199003344,,6611  hhaa  tteerreenn  aarraabbiill,,  119977  hhaa  ppăășșuunnee,,  66770000  sseerree  șșii  ssoollaarriiii..  

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  2277--3300  iiuunniiee  22001166,,  îînn  uurrmmaa  pprreecciippiittaaţţiiiilloorr  ccuu  ccaarraacctteerr  ttoorreennţţiiaall  aapprrooxxiimmaattiivv  

110000  ll//mmpp,,  ss--aauu  pprroodduuss  iinnuunnddaaţţiiii,,  ccuu  uurrmmăăttooaarreellee  eeffeeccttee::  

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  5511  llooccaalliittăăţţii,,  11  ccaassăă  ddiissttrruussăă,,  6688  ccaassee  aavvaarriiaattee,,  114499  aanneexxee  ggoossppooddăărreeșșttii  

aavvaarriiaattee,,  11  cciimmiittiirr,,  11  bbiibblliiootteeccăă,,  11  mmuuzzeeuu,,  111100  ppoodduurrii  șșii  ppooddeețțee,,  55,,1144  kkmm  DDJJ,,  1133,,0088  kkmm  DDCC,,  

11,,221199  kkmm  ddee  ccaallee  ffeerraattăă,,  1177,,4433  kkmm  ddee  ssttăăzzii,,  33,,5588  kkmm  ddee  ddrruumm  ffoorreessttiieerr,,  3377117700,,8855  hhaa  aarraabbiill,,  

11446699,,3333  hhaa  ppăășșuunnee,,  550000  ppăăssăărrii,,  116600  ffaammiilliiii  aallbbiinnee,,  11  ssttaațțiiee  ddee  eeppuurraarree,,  330033  ggrrăăddiinnii  șșii  ccuurrțții,,  

1133,,6655  hhaa  lliivvaaddăă,,  00,,0066  hhaa  vviițțăă  ddee  vviiee..  

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  0099--1188  iiuunniiee    22001188  instabilitatea accentuată a condus la apariția pe anumite 

zone a unor ploi ce au avut caracter de aversă și care au însumat valori de peste 50 l/m
2
; 

direcția frontului care a generat aceste cantități de precipitații a fost dinspre vest spre est. 

Astfel, în partea superioară a bazinului râului Bega, în perioada 9-12 iunie au fost înregistrate 

la sh Poieni 88.3 l/m
2
, egală cu media multianuală de precipitații pentru luna iunie pentru 

această stație și la sh Luncani 20.3 mm. În perioada 13-18 iunie, cantitațile de precipitații 
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căzute în această zonă au fost de 121.7 l/m
2
 la sh Poieni – coeficient modul de 1.4 față de 

media multianuală a lunii iunie – iar la sh Luncani 68.5 l/m
2
. 

Au fost afectate 3 localități,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  3300  hhaa  tteerreenn  aarraabbiill,,  2266  hhaa  

ffâânneețțee..  

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  1199--2222  iiuulliiee    22001188  instabilitatea accentuată a condus la apariția pe anumite 

zone a unor ploi ce au avut caracter de aversă și care au însumat valori de peste 50 l/m
2
. Astfel, 

în partea mijlocie a bazinului râului Bega, în perioada 19-22 iulie au căzut cantitați de 

precipitații pe unele bazine hidrografice necontrolate hidrometric ce au depășit 80 mm, peste 

media multianuală a lunii iulie.  

Au fost afectate 9 localități,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  6699  hhaa  tteerreenn  aarraabbiill,,  111144  hhaa  

ppăășșuunnee,,  33  ppoodduurrii,,  2233  ppooddeețțee,,  44  kkmm  ddee  DDCC,,  66  kkmm  ddee  ppooddeețțee.. 

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  3300  aapprriilliiee--0044  mmaaii  22001199  aauu  ccăăzzuutt  ccaannttiittaațții  ddee  precipitații  ppee  uunneellee  bbaazziinnee  

hhiiddrrooggrraaffiiccee  nneeccoonnttrroollaattee  hhiiddrroommeettrriicc  ccee  aauu  ddeeppăășșiitt  8800  mmmm,,  ppeessttee  mmeeddiiaa  mmuullttiiaannuuaallăă  aa  lluunniilloorr  

aapprriilliiee  șșii  mmaaii..  LLaa  ffeell  ss--aa  îînnttaammppllaatt  șșii  îînn  ppaarrtteeaa  mmiijjlloocciiee--iinnffeerriiooaarrăă  aa  bbaazziinnuulluuii  hhiiddrrooggrraaffiicc  aall  

rrââuulluuii  BBiissttrraa  șșii  ppaarrtteeaa  mmiijjlloocciiee  aa  rrââuulluuii  TTiimmiișș  uunnddee  ccaannttiittaațțiillee  ddee  aappăă  ccăăzzuuttee  îînn  aacceeaassttăă  ppeerriiooaaddăă  

aauu  ffoosstt  ccuupprriinnssee  îînnttrree  6600--8800  ll//mm22,,  ppee  aallooccuurrii  șșii  ppeessttee  8800  ll//mm22..  

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  1100  llooccaalliittăăţţii,,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  114422  hhaa  tteerreenn  aarraabbiill,,  7700  hhaa  

ppăășșuunnii,,  11  ppoodd  șșii  44  ppooddeețțee..  

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  2277  mmaaii--1100  iiuunniiee    22001199  aauu  ccăăzzuutt  ccaannttiittăățții  ddee  pprreecciippiittaațțiiii  ccuu  vvaalloorrii  îînnttrree  115500--

225500  ll//mm
22
  ,,  iiaarr  ppee  uunneellee  bbaazziinnee  hhiiddrrooggrraaffiiccee  nneeccoonnttrroollaattee  hhiiddrroommeettrriicc  aauu  ddeeppaașșiitt  330000  mmmm,,  ppeessttee  

mmeeddiiaa  mmuullttiiaannuuaallăă  aa  lluunniilloorr  mmaaii  șșii  iiuunniiee..  LLaa  ffeell  ss--aa  îînnttaammppllaatt  șșii  îînn  ppaarrtteeaa  mmiijjlloocciiee--iinnffeerriiooaarrăă  aa  

bbaazziinnuulluuii  hhiiddrrooggrraaffiicc  aall  rrââuulluuii  BBâârrzzaavvaa  șșii  ppaarrtteeaa  mmiijjlloocciiee  aa  rrââuulluuii  TTiimmiișș  uunnddee  ccaannttiittaațțiillee  ddee  aappăă  

ccăăzzuuttee  îînn  aacceeaassttăă  ppeerriiooaaddăă  aauu  ffoosstt  ccuupprriinnssee  îînnttrree  5500--115500  ll//mm
22
,,  ppee  aallooccuurrii  șșii  ppeessttee  115500  ll//mm

22
..  

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee    1199  llooccaalliittăăţţii,,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  1100  ppoodduurrii  șșii  ppooddeețțee,,  11,,5555  

kkmm  ddee  DDJJ,,  55  kkmm  ddee  DDCC,,  00,,2244  kkmm  ddee  ssttrrăăzzii..  

  

  

În perioada 17-24 iunie 2020 instabilitatea accentuată a condus la apariția în spatiul 

hidrografic Banat a unor ploi ce au avut caracter de aversă și care au însumat valori de peste 

50-150 mm. Astfel, în bazinul superior și mijlociu al râului Bega   au cazut cantitati de 

precipitatii cu valori între 200 – 250 mm , iar pe unele bazine hidrografice necontrolate 

hidrometric au depașit 300 mm, peste media multianuală a lunii iunie. La fel s-a intamplat și în 

partea superioară a bazinului hidrografic al râului Bârzava unde cantitatea de precipitații are 

valori cuprinse între 100-150 mm; și partea mijlocie a râului Timiș unde cantitațile de apă 

căzute în această perioadă au fost cuprinse între 150-250 mm, pe alocuri și peste 300 mm. 
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AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  2266  llooccaalliittăăţţii,,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  1188  ccaassee  aaffeeccttaattee,,  8866  aanneexxee  

ggoossppooddăărreeșșttii,,  66  ppoodduurrii,,  996600  hhaa  tteerreenn  aarraabbiill,,  115544  hhaa  ffâânneețțee,,ppăășșuunnii,,  22,,9955  kkmm  ssttrrăăzzii,,  3333  aanniimmaallee  

mmooaarrttee,,  44  ppooddeețțee,,  114411  ssttuuppii  aallbbiinnee,,  33  kkmm  ddee  rreețțeellee  ddee  uuttiilliittăățții  aaffeeccttaattee..  

  

În perioada 18-19 august 2020 instabilitatea accentuată a condus la apariția în spațiul 

hidrografic Banat a unor ploi ce au avut caracter de aversă și care au insumat valori de peste 

50-160 mm. În bazinul hidrografic al râului Timiș, cursul mijlociu, pe pârâul Spaia au căzut 

cantitați însemnate de precipitații, care au generat o viitură rapidă cu depășirea capacității de 

transport a albiei. 

In zona afectată nu există puncte de măsurare a precipitațiilor. 

In restul spațiului hidrografic Banat cantitățile de precipitații înregistrate nu au dus la 

depășirea cotelor de apărare, cu excepția cursului inferior al râului Bârzava, și râului Moravița  

unde s-a atins și depășit faza I de apărare împotriva inundațiilor la stațiile hidrometrice Partoș 

și Moravița. 

AAuu  ffoosstt  aaffeeccttaattee  44  llooccaalliittăăţţii,,  pprroodduuccâânndd  ppaagguubbee  iimmppoorrttaannttee::  22  ccaassee  aaffeeccttaattee,,  88  aanneexxee  

ggoossppooddăărreeșșttii,,  11  ppoodd,,  22,,5588  kkmm  ssttrrăăzzii,,  11,,7799  kkmm  ddee  ddrruumm  ccoommuunnaall,,  1100  aanniimmaallee  mmooaarrttee,,  22  ppooddeețțee..  

 

Harta de risc la inundaţii pe teritoriul județului Timiș este prezentată în Anexa nr. 9, 

iar construcțiile hidrotehnice în anexa nr.10. 

 

2. Furtuni, tornade, secetă, îngheţ 

 

Furtunile se produc în judeţul Timiș în special în sezonul cald, între lunile aprilie şi 

octombrie. Acestea constituie unul din fenomenele meteorologice care încep să se manifeste 

din ce în ce mai des pe teritoriul judeţului din cauza schimbărilor climatice din ultimii 20 de 

ani.  Din datele furnizate de unităţile meteorologice rezultă că între anii 2000 – 2021, pe 

teritoriul judeţului Timiș au fost înregistrate 109 fenomene de vijelie. 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 

 Decesul sau rănirea persoanelor surprinse în spaţii deschise;  

 Întreruperea alimentării cu energie electrică a localităţilor; 

 Întreruperea traficului rutier, feroviar sau aerian;  

 Avarierea locuinţelor, gospodăriilor şi obiectivelor economico-sociale; 

 Distrugerea culturilor agricole; 

 Întreruperea alimentării cu energie electrică poate să ducă şi la întreruperea 

alimentării cu apă, în cazul localităţilor ce au staţii de pompare; 

 Întreruperea reţelei de telefonie fixă sau mobilă; 

 Producerea de inundaţii; 

Fenomenul de grindină este şi el prezent pe teritoriul judeţului, acesta fiind specific 
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sezonului cald şi însoţeşte fenomenul de ploaie torenţială sau vijelie.  În intervalul 2000 – 

2021 au fost înregistrate 99 de cazuri de grindină la staţiile meteorologice din judeţul Timiș, în 

special la staţia din Lugoj. 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 

 Producerea de daune culturilor agricole; 

 Producerea  de avarii la locuinţe, gospodării şi obiectivelor economico-sociale; 

 

Fenomenul de secetă şi uscăciune apare tot mai frecvent în ultimii ani din cauza lipsei 

precipitaţiilor din sezonul primăvară – vară, precum și a schimbărilor climatice. Cei mai 

secetoşi ani conform statisticilor au fost: 1983, 1993, 2000 şi 2007, 2018. Frecvenţa şi 

intensitatea fenomenului de secetă este mai redusă decât în regiunile de câmpie din sudul şi 

sud-estul ţării.  

Ca efect principal acest fenomen poate să ducă la o lipsă de apă ducând în final la 

scăderea producţiei agricole sau discontinuităţi  ale alimentării cu apă în anumite localităţi. 

 

Îngheţul, înzăpezirile şi căderile masive de zăpadă se înregistrează pe întreg teritoriul 

judeţului Timiș, dar nu cu aceiaşi intensitate ca în nordul şi estul ţării. Fenomenul de 

înzăpezire este cauzat în special de viscol şi se manifestă în  zonele de câmpie şi în zona de 

munte în momentul căderii unor cantităţi mari de zăpadă în timp foarte scurt, acestea ducând la 

blocarea căilor de comunicaţii şi izolarea localităţilor pentru o perioadă scurtă de timp. 

Efecte: 

 Întreruperea circulaţiei pe drumurile publice; 

 Întreruperea alimentării cu energie electrică; 

 Întreruperea reţelei de telefonie mobilă; 

 Avarierii la locuinţe, gospodării şi obiectivelor economico-sociale; 

 Izolarea localităţilor; 

 

 

3. Incendii de pădure 

 

             Evaluarea riscurilor de incendii în fondul forestier de stat al judeţului Timiș, s-a 

efectuat utilizându-se informaţiile furnizate de către Direcţia Silvică Timiș, după cum 

urmează: 

a) Statistica incendiilor de fond forestier a ultimilor 20 ani.; 

b) Lista ocoalelor silvice existente la nivelul Direcţiei Silvice Timiș; 

c) Situaţia arboretului tânăr şi a punctelor vulnerabile de pe raza ocoalelor silvice; 

d) Hărţi silvice – extrase ale amenajamentelor ocoalelor. 
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Tabel nr. 20 - Riscul de incendiu de pădure la fondul forestier pe ocoale silvice de stat 

Nr.crt. 
U.P / denumirea Suprafața-ha 

Număr 

incendii 

Frecvența 

incendiilor (U) 
Gradul de risc 

OCOLUL SILVIC COȘAVA 

1 II Coșava 2832 2 7.1 Ridicat 

2 III Poieni 4137 4 9.7 Foarte ridicat 

3 IV Sasa Mare 4355 0 0.0 Redus 

4 V Luncani Stalpu 4996 0 0.0 Redus 

5 VI Luncani Runcu 4346 1 2.3 Mediu 

Total 20666 7 3.4 Mediu 

OCOLUL SILVIC FĂGET 

1 I  Margina 3639 2 5.5 Ridicat 

2 III Povergina 2694 0 0.0 Redus 

3 IV Brănești 2364 1 4.2 Ridicat 

4 V Gladna 2975 0 0.0 Redus 

5 VI Fârdea 3187 19 59.6 Foarte ridicat 

Total 14859 22 14.8 Foarte ridicat 

OCOLUL SILVIC ANA LUGOJANA 

1 II Crivina 2095 3 14.3 Foarte ridicat 

2 III Pades 3773 1 2.7 Mediu 

3 IV Cornet 4097 8 19.5 Foarte ridicat 

4 V Valea Mare 1737 4 23.0 Foarte ridicat 

Total 11702 16 13.7 Foarte ridicat 

OCOLUL SILVIC LUGOJ 

1 I Tapia 1359 2 14.7 Foarte ridicat 

2 II Valea Lunga 2081 0 0.0 Redus 

3 III Drinova 3808 2 5.3 Ridicat 

4 IV Honorici 1056 8 75.8 Foarte ridicat 

5 V Sacoșu Mare 668 2 29.9 Foarte ridicat 

6 VI Leucusesti 5511 4 7.3 Ridicat 

Total 14483 18 12.4 Foarte ridicat 

OCOLUL SILVIC LUNCA TIMIȘULUI 

1 I Dumbrava 1039 0 0.0 Redus 

2 II Silagiu 1854 0 0.0 Redus 

3 III Bazoș - Hitiaș 636 0 0.0 Redus 

4 IV Cheveres 1472 0 0.0 Redus 

5 V Bacova 699 0 0.0 Redus 

6 VI Giroc 428 0 0.0 Redus 

7 VII Lighed 1557 0 0.0 Redus 

8 

VIII Banloc - 

Manastire 1137 0 0.0 Redus 

9 

UP IX Clopodia (X 

si XII) 1716 4 23.3 Foarte ridicat 

Total 10538 4 3.8 Mediu 

OCOLUL SILVIC TIMIȘOARA 

1  I Pișchia 1733 2 11.5 Foarte ridicat 

2 III Foradea 1497 0 0.0 Redus 
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Nr.crt. 
U.P / denumirea Suprafața-ha 

Număr 

incendii 

Frecvența 

incendiilor (U) 
Gradul de risc 

3 IV Șarlota 1201 0 0.0 Redus 

4 V Honos 1752 0 0.0 Redus 

5 VI  Herneacova 742 0 0.0 Redus 

6 UP VII Hodoș 2165 5 23.1 Foarte ridicat 

7 UP X Paniova 3000 15 50.0 Foarte ridicat 

Total 12090 22 18.2 Foarte ridicat 

 

 Trebuie menţionat faptul că în aproape toate situaţiile cauza izbucnirii incendiilor în 

fondul forestier a fost focul deschis lăsat nesupravegheat folosit de cetăţeni pentru curăţirea 

păşunilor şi a terenurilor agricole de resturile vegetale. Zonele în care aceste situaţii de urgenţă 

au fost mai frecvente sunt pe teritoriul comunelor Fârdea, Pietroasa, Margina, Victor Vlad 

Delamarina, Ghizela și Darova.   

  Sub aspectul periodicităţii, probabilitatea apariţiei incendiilor de fond forestier creşte la 

începutul şi la sfârşitul perioadelor de vegetaţie ale fiecărui an, dar se păstrează ridicată şi în 

alte anotimpuri secetoase. O hartă cu zonele din jud. Timiș expuse riscului - incendiu la fondul 

forestier este prezentată în anexa nr. 13. 

 

4. Avalanşe 

Întrucât pe teritoriul  jud. Timiș înălţimea munţilor este relativ mică iar numărul 

aşezărilor  umane situate la poalele acestora este mic, pericolul producerii avalanşelor este 

foarte redus şi implicit riscul de avalanşe este nesemnificativ.                                                

 

 

5. Cutremure 

Din multitudinea dezastrelor naturale posibile, cutremurele de pământ ocupă detaşat 

primul loc atât din punct de vedere al dimensiunii pagubelor materiale cât şi din punct de 

vedere al pierderilor de vieţi omeneşti. 

Analizând activitatea seismică în ultimii 300 de ani, constatăm că în Banat avem mai 

multe zone seismogene, care de-a lungul timpului au generat cutremure puternice. Principalele 

caracteristici ale cutremurelor din Banat sunt determinate de natura solului (sedimentar 

necompactat), sol slab care nu permite acumularea de energii foarte mari.  

Calculele specialiştilor arată că în zona Banatului nu se va putea genera un seism cu 

efecte devastatoare comparabile cu cele ale seismelor produse în zona Vrancea.  

Principalele caracteristici ale cutremurelor din Banat sunt următoarele: 

 sunt total imprevizibile (nu se poate stabili o perioadă de revenire ca în cazul celor 

din Vrancea); 

 sunt cutremure de mică adâncime: 10 - 12 km; 

 efectele au o arie restrânsă, diametrul zonei epicentrale nedepăşind 20 km. 
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Cutremure de pământ, localizate în zona Banat, considerată a doua ca importanţă după 

cea vrânceană, sunt datorate faliilor existente în interiorul plăcilor tectonice. Zona are o 

activitate seismică continuă de intensitate medie, cu perioade de revenire mari dar inconstante, 

producându-se cutremure de tip intra-placă.  

Distribuţia în spaţiu a epicentrelor acestor cutremure evidenţiază un număr relativ mare de 

zone cu risc seismic ridicat, astfel: 

 zone cu cutremure cu intensitate în epicentru de 8
o
 Mercalli: 

o Banloc-Ofseniţa 

o Voiteg 

o Şag-Parţa 

o Vinga-Variaş 

 

 zone cu cutremure cu intensitate de 7
o
 Mercalli: 

o Periam, Sânnicolau Mare, Sânmihaiu Român, Jimbolia şi la graniţa cu Serbia-

Muntenegru (Srbski-Itebej). 

o Timişoara, Săcălaz, Peciu Nou, Ciacova, Recaş şi Buziaş. 

Sunt definite 8 principale falii seismice: 

- Timişoara Vest; Săcălaz-Sânmihaiu Român; Banloc-Liebling-Buziaş; 

Voiteg-Peciu Nou-Cărpiniş; Vinga-Variaş; Buziaş-Recaş-Vinga; 

Becicherecu Mic-Maşloc şi Sacoşu Mare-Arad. 

 

Avariile şi caracterul distructiv al unui eventual cutremur este foarte divers şi gradat în 

judeţ, cu tendinţă clară de concentrare în zonele mobilate cu clădiri joase, construite până în 

anul 1940 . 

Din multitudinea zonelor seismice din Banat, judetul Timiş  are şi el cateva zone cu risc 

seismic ridicat. Amintim zonele cele mai importante cu intensitatile, perioada şi numarul de 

evenimente produse:  

 
Tabel nr.21 – Zone cu intensitate seimică precum și numărul de evenimente 

Nr. 

crt. 
Zona epicentrală 

Instesitatea 

maximă 

observată 

Anul 
Număr de 

evenimente 

1  Sânnicolaul Mare VII 1879 7 

2 Barateaz  VII 1900 3 

3 Periam – Variaş VII 1859 4 

4 Jimbolia – Bulgăruş VII 1941 3 

5 Cărpiniş V 1889 4 

6 Sânandrei – Hodon  V 1950 2 

7 Recaş V 1896 – 1902 2 

8 Timişoara (Mehala) VII 1879 18 

9 Sânmihai – Sacalz  VI 1973 4 

10 Şag - Parţa VII 1959 8 

11 Rudna - Ciacova V 1907 2 

12 Liebling - Voiteg VII-VIII 1991 8 

13 Banloc - Ofseniţa VII-VIII 1915 – 1991 10 
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Tabel nr. 22 -  Istoricul cutremurelor din Banat (M  4,1) în perioada 1794 - 2021 

Nr. 

Crt. 
Data 

Timp propag. 

(GMT) h m s 

Lat 

N
0
 

Long 

E
0
 

H 

(km) 

Intensitatea 

la epicentru 

Magnitudinea 

pe scara Richter 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 1794 oct. 19 09 46,2 21,3 10 VII 4,7 

2 1847 oct. 15 06:15 46,2 21,3 10 VII 4,7 

3 1859 oct. 17 09:30 46,1 20,9 10 VII 4,7 

4 1879 oct. 10 15:45 44,7 21,7 7 VIII 5,3 

5 1879 oct. 11 02:45 44,7 21,7 10 VII 4,7 

6 1879 oct. 17 02:53 44,7 21,7 10 VI 4,1 

7 1879 oct. 20 10:45 44,7 21,7 10 VI 4,1 

8 1879 oct. 31 18:30 46,1 20,7 10 VII 4,7 

9 1879 nov. 1 06:30 46,1 20,7 10 VI-VII 4,5 

10 1879 nov.19 23:10 45,7 21,2 10 VI 4,1 

11 1879 dec.22 04:03 44,7 21,7 10 VI 4,1 

12 1880 apr. 13 11:20 44,7 21,7 10 VI 4,1 

13 1887 iul. 10 02:56 46,0 21,2 10 VI 4,1 

14 1894 dec.19 21:30 45,0 21,7 8 VII 4,7 

15 1900 ian. 29 01:15 46,0 21,2 8 VII 4,7 

16 1901 apr. 2 16:55 45,5 20,75 18 VII 5,0 

17 1902 ian. 21 12:46 45,8 21,5 5 VI 4,1 

18 1903 iul. 20 10:40 45,5 21,1 6 VI 4,1 

19 1909 aug.31 21:21:29 45,1 21,9 20 VI 4,4 

20 1910 oct. 11 11:52:09 44,9 22,4 7 VI 4,3 

21 1912 apr. 16 04:30 45,2 21,9 10 VI 4,1 

22 1915 oct. 9 21:30 45,4 21,1 4 VI-VII 4,4 

23 1915 oct. 19 08:30 45,4 21,1 5 VII 4,8 

24 1915 oct. 27 - 45,4 21,1 (5) VI 4,1 

25 1927 mai 31 22:58:15 44,9 21,7 10 VI 4,4 

26 1936 sep. 6 04:49:02 45,7 21,1 10 VII 4,8 

27 1938 iul. 8 06:32:49 46,0 20,7 6 VI-VII 4,3 

28 1941 aug.30 04:41:44 45,7 20,85 7 VII 4,8 

29 1956 oct. 1 23:23 45,4 21,1 4 VI 4,1 

30 1957 sep. 22 14:44 45,6 21,1 4 VI 4,1 

31 1959 mai 29 20:38:28 45,65 21,2 5 VII-VIII 5,0 

32 1960 oct. 22 19:17:48 45,6 21,1 12 VI 4,1 

33 1973 aug.23 14:52:43 45,71 21,15 25 VI 4,2 

34 1974 apr. 17 01:31:34 46,0 21,1 20 VI 4,1 

35 1978 ian. 17 02:29:33 45,77 21,06 15 VI 4,0 

36 1991 iul. 12 10:42:21 45,38 21,05 11 VIII 5,7 

37 1991 iul. 18 11:56:31 44,9 22,35 12 VIII 5,6 

38 1991 iul. 19 01:27:32 45,31 21,05 10 VII 4,8 

39 1991 aug.12 04:59:39 45,47 21,15 14 VI 4,2 
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Nr. 

Crt. 
Data 

Timp propag. 

(GMT) h m s 

Lat 

N
0
 

Long 

E
0
 

H 

(km) 

Intensitatea 

la epicentru 

Magnitudinea 

pe scara Richter 

40 1991 aug.14 23:36:03 45,32 21,22 10 VII 4,6 

41 1991 dec. 2 10:49:41 45,45 21,12 9 VIII 5,7 

42 1991 dec.19 03:12:22 45,91 21,57 10 VI 4,1 

43 1992 dec.19 09:34:06 45,64 20,94 16 VII 4,1 

44 2020 iun. 25 20:30:16 44,73 22,38 16 VI 4,6 

  

 

Pe baza studiilor efectuate la pentru zona seismogenă Banat, magnitudinile şi perioadele 

de revenire a seismelor în județul Timiș sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 23 - Perioada de revenire a cutremurelor în Banat 

Magnitudine M 
Perioada de revenire 

varianta 1 varianta 2 

4 8 16 

4,5 20 40 

5 50 100 

5,5 125 250 

5,75 220 440 

6 560 1120 

6,25 6600 13200 

 

Sunt date două variante, una optimistă cu perioade de revenire mai mari şi una pesimistă 

cu perioade de revenire mai mici. Considerând varianta optimistă, rezultă următoarele valori, 

ţinând seama de literatura de specialitate: 

 

 

Starea limită                        Magnitudine              Intensitate 

 de serviciu (perioada de revenire 8-10 ani)  4   VI 

 de avariere (perioadă de revenire 50 ani)  5      VII-VIII 

 ultimă (perioadă de revenire de peste 450 ani) 6   IX 

Seismele de suprafaţă au şi componente verticale mari şi sunt caracterizate de perioade 

foarte scurte 0,2-0,4 sec, amplificând foarte mult acceleraţiile structurilor rigide, cum sunt 

zidăriile. 
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 Fig. 4- Zonarea seismică a României în funcţie de valoarea de vârf a acceleraţiei terenului 

 

 

 

 

  
Fig. 5 - Zonarea seismică a României (în funcţie de intensitatea cutremurelor) 

 

 

Conform Concepției naționale de răspuns post-seism ediția 2021 la nivelul județului Timiș 

numărul de clădiri rezidențiale grav avariate poate fi de peste 600, iar numărul maxim de 

persoane grav rănite sau decedate poate fi de peste 400 de persoane (fig. 6 și 7). 
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Fig. 6- Număr de clădiri rezidențiale grav avariate la nivel de UAT, ca urmare a unui cutremur reprezentat pe hartă, cu 

magnitudinea 6,3 Mw, la adâncimea de 15 km (cu epicentru în zona Banat) 

 

 

 
Fig. 7- Număr de persoane grav rănite sau decedate la nivel de județ, ca urmare a unui cutremur reprezentat pe hartă, cu 

magnitudinea 6,3 Mw, la adâncimea de 15 km (cu epicentru în zona Banat) 
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6. Alunecări de teren 

Au un potenţial ridicat de producere în 13 localităţi şi mai scăzut în 10 localităţi dispuse 

în zona de deal şi munte din estul judeţului. Riscurile mai mari sunt în localităţile: Brestovăț, 

Ohaba Lungă, Pietroasa, Secaș, Lugoj, Bethausen, Curtea, Fârdea, Margina, Nădrag, Remetea 

Mare, Victor Vlad Delamarina, harta cu zonele expuse riscului de alunecări de teren este 

prezentată în anexa nr.14. 

Alunecările de teren pot afecta 2 porţiuni de drum naţional cu lungime de 1,2 km, 7 

porţiuni de drumuri judeţene cu o lungime de 16,4 km şi o porţiune de 1 km de drum comunal. 

 

7. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

Căderi de obiecte cosmice (meteoriţi, sateliţi sau elemente ale acestora cu încărcătură 

nucleară sau fără), aparate de zbor atmosferice sau stratosferice, se pot produce pe întreg 

teritoriul judeţului. 

Datorită evoluţiei aleatoare a factorilor de mediu şi a gradelor şi tipurilor extrem de 

diversificate ale avariilor care se pot produce nu se poate face o clasificare şi nu pot fi 

încadrate pe tipuri şi zone probabile de producere. 

În cazul producerii unei situaţii de urgenţă de această natură, un rol important revine 

unităţilor şi subunităţilor de la nivelul judeţului ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Apărării, ROMATSA și Serviciului Român de Informaţii. 

Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice 

 

1. Riscuri industriale 
 

Dezvoltarea economică în continuă desfăşurare, a dus la apariţia pe teritoriul judeţului a 

operatorilor economici care utilizează în procesul producţiei substanţe periculoase, existând 

riscul producerii de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, care pot afecta pe 

lângă angajaţii societăţii şi populaţia dispusă în zonele de acţiune ale substanţei. 

La nivelul judeţului Timiș sunt luaţi în evidenţă operatori economici care prezintă 

pericolul de accidente majore şi de accidente minore în care sunt implicate substanţe 

periculoase, în conformitate cu Legea 59 din 2016
2
. De asemenea au fost identificaţi şi 

operatori economici risc chimic şi care nu intră sub incidenţa Legii 59 / 2016 sau a Legii nr. 92 

/ 2003
3
. Detalii privind obiectivele SEVESO precum și obiectivele surse de risc chimic din 

jud. Timiș se găsesc în anexele nr.15 și 16 la prezentul plan.  

Pe teritoriul judeţului Timiș există de asemenea operatori economici şi instituţii publice 

care deţin şi manipulează surse radioactive. Situaţia acestor operatori economici este 

prezentată în anexa nr. 17 la prezentul plan.  

                                                 
2
 Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase  

3
 Lege pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 

martie 1992 
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2. Riscuri de transport şi depozitare produse periculoase 
 

Pe teritoriul judeţului, în afara operatorilor economici care prezintă pericolul de 

accidente majore prezentaţi mai sus, în activitatea economică există riscul producerii: 

 incendiilor sau exploziilor la: 

 depozite carburanţi; 

 staţii de distribuţie carburanţi; 

 accidentelor chimice în care pot fi implicate substanţe periculoase la operatori 

economici 

abilitaţi de a efectua transporturi periculoase, în conformitate cu ADR. 

Lista stațiilor de distribuție carburanți din județul Timiș este prevazută în anexa nr. 24. 

 

 

b1) Transportul rutier 

 Cele mai tranzitate rute de transport auto de produse periculoase  sunt  următoarele:  

 Nădlac – Timişoara- Margina (A 1) 

 Moravița - Timișoara (DN-59)  

 Timişoara - Arad (DN 69); 

 Cenad - Lugoj ( DN 6);    

În ultimii 5 ani teritoriul judeţului Timiș a fost tranzitat pe an în medie de 3100 

transporturi de substanţe şi materiale periculoase.  

După tipul materialelor transportate aceste transporturi se împart în: 

o Deşeuri periculoase  - 58 % 

o Substanţe chimice – 7 % 

o Muniţie şi armament  - 31 % 

o Materiale radioactive – 0,3 % 

o Altele                        - 3,7 % 

Aceste transporturi sunt notificate către instituţiile statului  cu atribuţii în monitorizarea 

şi intervenţia în situaţii de urgenţă, fiind monitorizate  pe timpul tranzitului pe teritoriul 

judeţului.    

În ultimii ani nu au fost înregistrate cazuri de accidente grave cu implicare de substanţe 

periculoase pe căile de transport rutier, însă riscul producerii unor astfel de evenimente este 

destul de ridicat, datorită  numărului  mare de astfel de transporturi, infrastructura rutieră 

uneori deteriorată şi sinuozităţii căilor rutiere, neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi 

carosabil. O parte din acest trafic rutier de tranzit se va muta pe autostrada A1 Nădlac – 

Bucureşti odată cu darea în funcţiune a tronsonului Margina - Holdea (9 km). 

 

În ceea ce priveşte accidentele rutiere și feroviare pe teritoriul județului Timiș în ultimi 

5 ani au fost înregistrate un număr de 3428 accidente cu 4096 persoane implicate (3728 adulți 
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și 368 copii), dintre acestea 378  accidente au fost cu victime încarcerate. Situația pe ani se 

prezintă astfel: 

 în anul  2017 echipajele SMURD  au intervenit în 638 accidente rutiere şi 

feroviare, fiind asistate 800 persoane (717 adulţi şi 83 copii), dintre acestea 137 au 

fost cu victime încarcerate (150 adulţi şi 22 copii). Cele mai multe accidente au avut 

loc în Timişoara - 295 accidente, Dumbrăviţa - 16, Remetea Mare - 14, Săcălaz - 11, 

Sânandrei -10, Recaş - 7, Topolovăţu Mare - 7, Tomnatic - 7, Sânnicolau Mare - 9, 

Sânmihaiu Român - 9. 

 în anul  2018 echipajele SMURD  au intervenit în 597 accidente rutiere şi 

feroviare, fiind asistate 762 persoane ( 676 adulţi şi 86 copii), dintre acestea 76 au 

fost cu victime încarcerate. Cele mai multe accidente au avut loc în Timişoara – 295 

accidente, Lugoj - 35 accidente, Giroc – 17 accidente, Dumbrăviţa 12, Şag -17 

accidente, Sânnicolau Mare – 11 accidente, Săcălaz -14 accidente, Orţişoara – 7 

accidente. 

 în anul  2019 echipajele SMURD  au intervenit în 576 accidente rutiere şi 

feroviare, fiind asistate 680 persoane ( 624 adulţi şi 56 copii), dintre acestea 48 au 

fost cu victime încarcerate, din care au rezultat 4 victime decedate, în scădere cu 

36,80% față de anul 2018.   

 în anul  2020 echipajele SMURD  au intervenit în 640 accidente rutiere şi 

feroviare, fiind asistate 773 persoane ( 705 adulţi şi 68 copii), dintre acestea 55 au 

fost cu victime încarcerate, din care au rezultat 5 victime decedate, în creștere cu 

25,00% față de anul 2019. 

 în anul  2021 echipajele SMURD  au intervenit în 977 accidente rutiere şi 

feroviare, fiind asistate 1081 persoane ( 1006 adulţi şi 75 copii), dintre acestea 62 

au fost cu victime încarcerate, din care au rezultat 3 victime decedate, în crestere cu 

25,00% față de anul 2020. 

 

 b2) Transportul  feroviar 

 

Sunt considerate puncte vulnerabile de risc, cele 6 poduri de cale ferată cu lungime mai 

mare de 50 m şi cele 9 pasaje superioare peste calea ferată şi inferioare peste drumuri. 

Accidentele majore pe căile ferate sunt considerate cele care au ca urmare distrugerea 

sau avarierea materialului rulant, a căii, a bunurilor transportate, vătămarea integrităţii 

corporale, perturbaţii în circulaţia trenurilor sau în activitatea de manevră. 

Căile ferate din judeţ cu cel mai mare tranzit sunt: 

 Secţia de circulaţie 900 – Timişoara Nord-Caransebeş; 

 Secţia de circulaţie 919 – Timişoara Nord - Jimbolia; 

 Secţia de circulaţie 922 – Timişoara Nord - Stamora Moraviţa; 

 Secţia de circulaţie 310 – Timişoara Nord -  Orţişoara. 

Din punct de vedere al protecţiei civile în întelesul general al dezastrelor pe raza 
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judeţului Timiş sunt considerate ca potenţiale zone de risc următoarele puncte: 

a) Podurile de cale ferată cu lungimea mai mare de 50 m 

1. Linia CF Lugoj – Timişoara Nord 

- podul metalic CF în 3 deschideri peste râul Timiş în lungime de 97,60 m 

langă localitatea JABAR; 

- podul metalic CF cu 3 deschideri peste râul Bega în lungime de 81,20 m 

langă localitatea CHIZATAU; 

2. Linia CF Buziaş – Timişoara Nord 

- podul metalic CF cu 8 deschideri peste râul Timiş în lungime de 213,15 m 

langă localitatea URSENI; 

3. Linia CF Timişoara – Jebel 

- podul metalic CF cu 4 deschideri peste râul Timiş în lungime de 234,18 m 

în localitatea ŞAG; 

 4. Linia CF Buziaş - Gătaia 

- podul metalic CF peste râul Bârzava în lungime de 56,55 m în localitatea 

GĂTAIA; 

 5. Linia CF Lugoj – Ilia 

 - podul metalic CF cu 2 deschideri peste râul Timiş în lungime de 

88,60 m în localitatea LUGOJ; 

b) Pasaje superioare peste calea ferata 

1. Linia CF Lugoj – Buziaş 

- pasajul superior peste D.J. în staţia BUZIAŞ; 

 2. Linia CF Timişoara Nord - Jebel 

  - pasajul superior peste D.N. în staţia Timişoara Sud; 

- pasajul superior peste D.N. la iesirea din staţia TIMIŞENI comuna ŞAG; 

 

c) Pasaje interioare peste drumuri (străzi) 
 1. Linia CF Lugoj – Timişoara Nord 

- 5 pasaje peste strazile POPA ŞAPCĂ, CALEA ARADULUI, GH. 

LAZĂR, BOGDĂNEŞTILOR, CIRCUMVALAŢIUNII. 

 d) Puncte înzăpezibile 
 1. Linia Lugoj – Jamu Mare 

  - 1.050 m în apropierea stației SINIA – spre BUZIAŞ 

  - 100 m în apropierea staţiei BUZIAŞ spre TORMAC 

  - 570 m în apropierea staţiei TORMAC 

- 2.130 m între staţiile TORMAC – GĂTAIA 

 2. Linia Timişoara Sud - Buziaş 

  - 300 m în apropierea localităţii CHEVEREŞ 

3. Linia Jebel – Giera 

  - 847 m între staţiile BANLOC şi LIVEZILE BANAT 

 4. Linia Timişoara Est - Radna 

  - 390 m între staţiile REMETEA MICA şi ŞARLOTA 

  - 1730 m între staţiile ALIUS şi ZABRANI 

 5. Linia Timişoara Nord - Arad 
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- 300 m în apropierea staţiei BĂILE CALACEA, comuna CARANI 

   - 1700 m în statiile BĂILE CALACEA - ORŢIŞOARA 

  6. Linia Aradul Nou - Periam 

   - 100 m între staţiile PERIAM - PESAC 

  7. Linia Sânandrei – Periam – Lovrin - Valcaniu 

- 3100 m între staţiile SÂNANDREI – HODONI  

   - 2400 m între staţiile HODONI - CHINEZU 

   - 600 m între staţiile BARATEAZ - GELU 

   - 1600 m între staţiile GALU - VARIAŞ 

  8. Linia Timişoara - Cenad   

   - 1.050 m între staţiile DUDEŞTII NOI – PESCARETUL MIC 

   - 300 m între staţiile LOVRIN - TOMATIC 

  9. Linia Lovrin - Nerau 

- 80 m între staţiile LOVRIN – GOTLOB 

- 180 m între staţiile GOTLOB – COMLOŞUL MARE 

- 400 m între staţiile COMLOŞUL MARE – TEREMIA BANAT 

 10. Linia Gătaia – Jamu Mare 

  - 200 m între staţiile GĂTAIA – SEMLACUL MARE 

 11. Linia Voiteni – Reşiţa Sud 

- 1.240 m între staţiile BIRDA – GĂTAIA 

 

  e) Puncte inundabile 
1. Linia Ilia – Lugoj – Gătaia 

   - 800 m între staţiile BOLDUR şi SINIA 

- 200 m între staţiile SINIA şi CAPĂT 

   - 1000 m între staţiile BUZIAŞ şi NICHISOARA 

   - 100 m în apropierea staţiei NEMEŞEŞTI 

 

         b3) Transportul aerian 

 

 Locaţii posibile pentru producerea unor accidente aviatice sunt:  

 pe Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timișoara; 

 pe căile aeriene din sfera de competenţă a Centrului de Dirijare a Zborurilor 

Timiș. 

În ultimii ani, pe teritoriul judeţului s-au înregistrat 4 incidente aviatice: 

- 28.02.2009, KRP 128 aterizare cu jamba de bot blocata, nu s-au înregistrat victime; 

- 17.03.2010, aterizare cu amenințare cu bomba de la KRP OTP-TSR si WZZ TSR-

LTN, nu s-au înregistrat victime; 

- 21.12.2018, aterizare de urgență cu un singur motor funcțional, aeronava CS-PHA, 

nu s-au înregistrat victime; 

- 13.01.2020, depresurizare pe ruta: LRBS-EEDDS, aeronava DCZZZ, nu s-au 

înregistrat victime; 
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3. Riscuri nucleare şi urgenţe radiologice 
 

Dispunerea judeţului Timiș la 475 km de Centrala atomoelectrică de la Cernavodă, la 

243 km de Centrala atomoelectrică de la Kozlodui, Bulgaria şi la 123 km de centrala 

atomoelectrică de la Paks, Ungaria, arată că teritoriul judeţului poate fi afectat doar de efectele 

ulterioare ale accidentului, respectiv de contaminarea radioactivă produsă în urma 

accidentului. 

Nu trebuie exclusă nici posibilitatea producerii unor urgenţe radiologice în urma căderii 

de obiecte cosmice, cu încărcătură nucleară, care se pot produce pe întreg teritoriul judeţului 

Timiș. 

Toţi utilizatorii de surse radioactive din judeţ au autorizaţiile necesare eliberate de către 

CNCAN şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale, iar la nivelul 

judeţului Timiș există Planul de urgenţă radiologică, care se va pune în aplicare în cazul 

producerii  unei urgenţe în care sunt implicate substanţe radioactive.  

 

4. Riscuri de poluare a apelor 

În ceea ce priveşte posibilitatea producerii unor poluări accidentale în jud. Timiș, 

principalele folosințe care pot reprezenta surse semnificative de poluare sunt cele din tabelul 

nr. 24. 

Tabel nr.24  – Principalele folosinte de apă  care pot reprezenta surse semnificative de poluare 

RÂUL DENUMIRE EVACUARE RECEPTOR 

Bega AQUATIM SA - PIȘCHIA Bega Veche 

Bega AQUATIM SA TIMIȘOARA Bega 

Bega 
AQUATIM SA TIMIÂȘOARA - SUCURSALA FĂGET 

- TOMEȘTI 
Bega 

Bega AQUATIM Timișoara Sucursala Făget Bega 

Bega SC ELBA SA Bega 

Bega SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL - ABATOR Bega 

Bega 
SERVICIUL PUBLIC MARGINA (COMUNA 

MARGINA) 
Bega 

Timiș AQUATIM SA - CRICIOVA Timiș 

Timiș AQUATIM SA - LUGOJEL Timiș 

Timiș AQUATIM SA - ȘTIUCA Bârzava 

Timiș AQUATIM SA SUCURSALA RECAȘ Timiș 

Timiș AQUATIM SA Timișoara Sucursala DETA - GĂTAIA Bârzava 

Timiș COMUNA COȘTEIU Timiș 

Timiș MERIDIAN 22 SA Timiș 

Timiș SC AQUA MORA SRL Moravita 

Timiș SC LIDL DISCOUNT SRL Timiș 

Timiș SC MONDIAL SA Timiș 

Timiș SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timiș 

Timiș SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALĂ 

BIRDA 
Bârzava 

Timiș SPITALUL DE PSIHIATRIE GĂTAIA Bârzava 

Timiș WERZALIT LEMN TECH SCS Știuca 
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De asemenea există utilizatori de apă care pot fi afectaţi în cazul poluărilor accidentale 

produse în județul Timiș conform tabelului: 
 

Tabel nr.25 - Principalele folosințe de apă care pot fi afectate de poluări accidentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Eşecul utilităţilor publice 

e1) Alimentarea cu gaze 

 

Eşecul alimentării cu gaze reprezintă imposibilitatea asigurării în reţelele de distribuţie a 

unei presiuni minime de 0,4 atmosfere la nivelul terminal al reţelei (consumator), presiune sub 

care colapsează orice sistem de ardere a gazului.  

Cauzele producerii acestui eşec pot fi: 

 Consumuri supradimensionate în timpul scăderii drastice a temperaturilor 

exterioare în condiţiile imposibilităţii pompării unor cantităţi suplimentare în 

magistrale (minim 3 atm.); 

 Accidente pe magistralele de transport pe reţelele de înaltă presiune sau la staţiile 

de comprimare/decomprimare datorită producerii unor dezastre sau a unor 

accidente antropice; 

Consecinţele unui astfel de eşec, în condiţiile unor temperaturi exterioare foarte scăzute, 

sunt multidimensionale, ele manifestându-se cu preponderenţă în 3 planuri: 

 Disconfort termic ridicat prin nefuncţionarea mijloacelor de încălzit (centrale 

termice, sobe, plite, etc.) 

 Reducerea capacităţii de preparare a hranei calde în gospodării sau operatori 

economici; 

 Scoaterea din funcţiune a sistemelor de termoficare care funcţionează pe gaz. 

Populaţia urbană, în special cea care locuieşte în blocuri de apartamente, este puternic 

afectată în condiţiile unui astfel de eşec. Imposibilitatea folosirii unor surse alternative, 

termoficarea centralizată şi tipologia construcţiei pot pune în pericol  sănătatea şi chiar viaţa 

oamenilor. 

În condiţiile unui astfel de eşec, Municipiul Timișoara este localitatea cea mai grav  

Nr. 

crt 

 Denumirea folosinţei Cod Cadastral Cursul de apă 

Poz. hectom 

a captării 

1  PRIMĂRIA NĂDRAG FA - 1188 - TM   Nădrag  . 

hm 60 

2 MERIDIAN 22 SA Lugoj FA - 1184 - TM   Timiş  . 

hm  1235 

3 “AQUATIM” Timişoara FA - 1072 - TM   Bega  . 

hm 1270-1274 
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afectată. Gradul  ridicat  de urbanizare, amplitudinea reţelei de termoficare centralizată, 

capacitatea redusă de folosire a surselor alternative de încălzite, transformă eşecul alimentării 

cu gaze într-o situaţie de urgenţă majoră. În Timișoara sunt 109.396 de abonaţi (asociaţii de 

proprietari sau persoane fizice) şi 610 de operatori economici dependenţi de alimentarea cu 

gaze. În condiţiile scăderii presiunii pe reţelele de distribuţie cei mai afectaţi sunt cetăţenii 

alimentaţi dintr-o reţea terminală, subdimensionată. 

Transportatorul şi distribuitorii fac eforturi permanente de reducere a surselor de risc 

prin asigurarea alimentărilor în buclă ( 2-3 surse), înlocuirea conductelor  vechi, securizarea 

reţelelor şi al staţiilor, mentenanţă calificată, etc. 

 

e2) Alimentarea cu energie electrică 

 

Eşecul alimentării cu energie electrică reprezintă imposibilitatea asigurării la nivelul 

consumatorului a tensiunii şi frecvenţei contractate ( 400 V sau  230 V şi respectiv 50 Hz. ). 

Cauzele care pot genera un astfel de eşec pot fi : 

 afectarea gravă a instalaţiilor şi sistemelor de producere sau transport al energiei 

electrice ca urmare a producerii unor dezastre naturale de origine geologică, 

solară, fenomene meteorologice extreme sau accidente antropice; 

 colapsul sistemului de transport ca urmare a supraîncărcării reţelelor; 

 deficienţe majore în funcţionarea componentelor sistemului energetic ( staţii de 

transformare, linii electrice, etc.); 

 mentenanţă deficitară  (vegetaţie în linie, componente cu durată de normare 

depăşită); 

Efectele produse de un astfel de eşec, în condiţiile unuia de lungă durată (peste 48 de 

ore), se manifestă cu putere în toate domeniile: economic, social, sănătate publică, siguranţă 

etc.  

Cele mai importante efecte sunt: 

 oprirea sau limitarea fluxurilor tehnologice; 

 suspendarea sau limitarea transporturilor publice, feroviare, aeriene; 

 paralizarea sistemului de comunicaţii şi securitate a vieţii; 

 limitarea rezervelor de hrană şi apă; 

 eşecul celorlalte utilităţi publice; 

 scăderea drastică a confortului casnic; 

Şi în acest caz, populaţia din mediul urban este cea mai afectată de un astfel de eşec. 

Densitatea populaţiei, limitele resurselor alternative, dependenţa de un sistem centralizat de 

aprovizionare şi distribuţie, de funcţionarea  serviciilor, face ca un astfel de eşec să aibă 

consecinţe grave, în special pe o durată îndelungată.  

Zonele cu rețele de distribuție afectate de evenimente meteo deosebite/trasee împadurite 

au fost în zona Făget, Lugoj, Sânnicolau Mare. În Timisoara au fost evenimente produse de 
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lucrări edilitare/condiții meteo deosebite. 

Zone în care s-au produs sau se pot produce accidente grave la reţeaua de transport a 

energiei electrice: 

În instalaţiile electrice ST Timişoara situate în judeţul Timiş nu s-au produs accidente 

grave.  

Categoriile de risc ar fi următoarele: 

 

Risc la incendiu: 

- Staţia 220/110kV Timişoara: compensatorul sincron , electrolizorul, depozit butelii 

H2 şi CO2, transformatoarele 220/110kV. 

- Staţia 220/110kV Săcălaz: grup diesel, transformatorul 220/110kV. 

Risc la cutremur: 

   -  Staţia 220/110kV Timişoara, staţia 220/110kV Săcălaz, toate LEA 220kV, LEA 

110kV. 

Risc la inundaţii: 

   -   LEA 220kV Timişoara – Arad (zona traversarii rîului Bega, zona traversarii rîului 

Mureş); LEA 220kV Timişoara  - Reşiţa (zona traversarii rîului Timiş); LEA 220kV 

Timişoara – Mintia (zona traversarii rîului Bega), LEA 220kV Săcălaz – Arad (zona 

traversarii rîului Mureş); LEA 220kV Săcălaz – Timişoara (zona traversarii rîului Bega). 

Risc tehnologic (accidente, avarii, prăbuşiri construcţii sau instalaţii, eşecul utilităţilor 

publice, căderi de obiecte cosmice, muniţie neexplodată): 

     -  Staţia 220/110kV Timişoara, staţia 220/110kV Săcălaz, toate LEA 220kV, LEA 

110kV. 

Risc biologic (epidemii şi epizootii/zoonoze): 

     -  Personalul angajat în staţii, conducere, personalul TESA, personal responsabil cu 

mentenanţa instalaţiilor. 

 

e3) Alimentarea  cu  apă  potabilă 

 

Eşecul alimentării cu apă potabilă a populaţiei, pentru o perioada mai mare de 24 de ore, 

se manifestă cu o forţă deosebită în zonele urbane cu o mare densitate a populaţiei. Efectele 

unui astfel de eşec se amplifică în condiţii de temperaturi extreme. 

Amplitudinea efectelor manifestate de eşec sunt direct proporţionale cu durata eşecului 

(lipsa apei potabile) şi invers proporţionale cu existenţa surselor alternative. 

Efecte produse: 

 limitarea fluxurilor tehnologice; 

 disconfort casnic care se amplifica prin imposibilitatea utilizării instalaţilor 

sanitare; 

 creşterea gradului de risc privind îmbolnăvirea populaţiei din cauza creșterii 

probabilității izbucnirii unor epidemii; 

Cauzele care pot genera un astfel de eşec : 

 producerea  unor dezastre naturale; 
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 accidente tehnologice; 

 contaminarea gravă a surselor de apă; 

 secetă extremă; 

 acţiuni teroriste;  

Operatorii economici specializaţi în transportul şi distribuirea apei potabile promovează 

o politică de reducere a riscului prin : 

 asigurarea unor rezerve tampon; 

 diversificarea surselor de captare; 

 creşterea performanţei tehnologice privind calitatea apei; 

 extinderea reţelelor de apă potabilă. 

Stația de epurare a apelor uzate din Timișoara a fost complet retehnologizată în 2012, 

printr-o investiție din fonduri europene (programul ISPA), de circa 30 milioane de Euro. Stația 

este proiectată pentru 440.000 locuitori echivalenți și debite zilnice de 2.400 l/s (mediu), 

respectiv 3.000 l/s (maxim). Șapte noi staţii de epurare şi trei de tratare a apei au fost 

construite în 12 localităţi din judeţ, tot printr-un program cu finanțare europeană, implementat 

de Aquatim – Programul Operațional Sectorial Mediu, cu derulare în perioada 2007-2013.  

Timișoara are toate rețelele de apă și canalizare cartografiate digital. Sistemul GIS sau 

setul de hărți digitale ale rețelelor, continuu actualizate, este un instrument util, folosit cu 

succes de specialiștii companiei de apă în activitatea curentă, de peste 10 ani. Digitalizarea 

rețelelor din Timișoara, în lungime de 715 km, cea de apă, respectiv 692 km, cea de canalizare 

a fost un proces de durată, colectarea și indexarea datelor fiind finalizate în anul 2015. După 

cartografierea digitală a rețelelor timișorene, a urmat restul ariei de operare. În mare parte 

finalizată, actualizarea sistemului GIS continuă odată cu preluarea de noi localități și active, 

pentru acoperirea cât mai completă a infrastructurii din exploatare.  

Mentenanța rețelelor se realizează continuu, având o componentă preventivă (spălări, 

verificări, inspecții CCTV canal) și una corectivă (intervențiii de remediere a avariilor).  

În Timișoara și localitățile periurbane s-au rezolvat în anul 2020: • 1.718 avarii pe 

rețelele de apă, dintre care 83% au fost remediate în mai puțin de 24 de ore; • 7.711 defecte pe 

rețeaua de canalizare, dintre care 92% au fost remediate în mai puțin de 24 de ore. 

 

 

6. Prezenţa muniţiei neexplodate pe teritoriul judeţului 

 

Ca urmare a numeroaselor confruntări armate şi a acţiunilor militare aeriene şi terestre 

de pe teritoriul ţării noastre în timpul celor două războaie mondiale, în majoritate zonelor 

României au rămas neexplodate însemnate cantităţi de muniţii de diferite tipuri şi calibre. 

Situaţia centralizatoare a descoperirii şi neutralizării muniţiilor neexplodate pe teritoriul 

judeţului este următoarea: 

 

Localităţi din judeţ unde s-au descoperit muniţii neexplodate : 
- Municipiul Timişoara (bombe de aruncător, proiectile de artilerie, grenade de  mână; bombe de 

aviaţie, mine antipersonal şi antitanc şi cartuşe); 

- Municipiul Lugoj (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 
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- Oraşul Buziaş (bombe de aruncător, proiectile de artilerie, grenade de  mână, mine antipersonal şi 

antitanc şi cartuşe); 

- Oraşul Deta (bombe de aruncător, proiectile de artilerie, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Oraşul Jimbolia (bombe de aruncător, proiectile de artilerie, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Oraşul Sînnicolau Mare (bombe de aruncător, proiectile de artilerie, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Oraşul Făget (bombe de aruncător, proiectile de artilerie, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Oraşul Gătaia (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Becicherecul Mic (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi 

cartuşe); 

- Comuna Beba  Veche (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Satul Bacova (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Balinţ (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Satul Chişoda (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Satul Cheglevici (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Cenei (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Dudeştii Vechi (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Ghiroda (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Giera (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Satul Jena (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Jamu Mare (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Peciu Nou (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Racoviţă (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Traian Vuia (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Tomeşti (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Săcălaz (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână, bombă de avion şi 

cartuşe); 

- Comuna Sacoşu Turcesc (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Sânandrei (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Variaş (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Satul Lunga (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de  mână şi cartuşe); 

- Comuna Sânnmihaiu Român (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi 

cartuşe); 

- Comuna Margina (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Biled (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Satul Beregsăul Mare (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Brestovăţ (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Belinţ (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Cărpiniş (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Cenad (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Dumbrăviţa (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Darova (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Giarmata (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Giroc (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Grăniceri (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Jebel (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 
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- Comuna Periam (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Parţa (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Mănăştiur (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Tormac (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Şag (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Şandra (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Satul Sâmmartinul Sârbesc (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi 

cartuşe); 

- Comuna Voiteg (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

- Comuna Lovrin (proiectile de artilerie, bombe de aruncător, grenade de mână şi cartuşe); 

 

Cantităţile cele mai mari de muniţie neexplodată care au fost descoperite: 

 5 bombe de aviaţie de 50 kg. în parcul central din municipiul Timişoara; 

  o bombă de aviaţie de provenienţă germană de 520 kg. model 1937, echipată cu focos 

ELAZ în iazul de pe raza loc. SĂCĂLAZ, la aprox. 150 m de localitate,  

 

Din această situaţie se pot desprinde următoarele concluzii: 

 Varietatea foarte mare de muniţii descoperite neexplodate, acestea cuprinzând 

toate tipurile de muniţii folosite de armamentul convenţional; 

 Proiectilele de artilerie şi bombele de aruncător de diferite calibre sunt cele mai 

numeroase muniţii neexplodate care se descoperă; 

 Cu toate că bombele de aviaţie sunt descoperite într-un număr mai mic, acestea 

rămân în continuare, cele mai periculoase muniţii, intervenţia pentru neutralizarea 

acestora fiind foarte periculoasă şi migăloasă; 

 Numărul foarte mare de elemente de muniţii descoperite (tuburi cartuş, capse de 

aprindere, focoase, detonatori, etc.), care nu sunt mai puţin periculoase decât 

muniţia în ansamblul ei; 

 Nu numărul muniţiilor descoperite este relevant pentru această activitate, ci 

pericolul deosebit reprezentat de descoperirea şi a unui singur element de muniţie; 

 

Existenţa acestor muniţii a căror descoperire se realizează, de regulă, ca urmare a unor 

lucrări agricole, industriale, silvice sau chiar prin spălarea naturală a unor terenuri, a provocat, 

acolo unde neştiinţa sau inconştienţa unor oameni a permis-o, numeroase victime omeneşti şi 

pagube materiale. 

Ca urmare a efectelor mânuirii necorespunzătoare a muniţiilor neexplodate şi a 

pagubelor materiale cauzate de explozii de muniţii, la nivel național s-au tras următoarele 

concluzii, destul de îngrijorătoare: 

 Majoritatea victimelor sunt copii sau persoane de vârsta a treia; 

 Multe dintre accidentele prezentate s-au petrecut ca urmare a acţiunii cu diferite 

scule (aparat de sudură, aparat de tăiat metale), sau direct ca urmare a lovirii sau 

încălzirii acestora; 

 Deşi muniţia descoperită este foarte veche şi prezintă un grad avansat de 

degradare, componentele acestora sunt toate active, manipularea 

necorespunzătoare ducând la explozia instantanee a acesteia; 
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 Deşi acţiunile preventive sunt numeroase, acestea executându-se atât în şcoli cât 

şi în cadrul diferitelor convocări, nu se acorda atenţia deosebită acestor muniţii 

neexplodate; 

 Accidentele în rândul populaţiei civile ca urmare a mânuirii imprudente a 

muniţiilor descoperite neexplodate au fost pe tot teritoriul ţării. 

Desigur că muniţii şi elemente de muniţii rămase din timpul conflictelor militare pot fi 

din punct de vedere probabilistic descoperite oriunde pe teritoriul judeţului, nu numai ca 

urmare a utilizării lor efective în luptele ce au avut loc, dar şi ca urmare a ascunderii acestora 

pentru a nu fi capturate de adversar. 

      

Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice 

3.1. EPIDEMII: 
- se pot produce în judeţul Timiş, ca urmare a apariţiei unor focare de infecţie. Riscurile cele 

mai mari le prezintă localităţile situate pe principalele căi de comunicaţie şi marile aglomerari 

urbane, Timişoara şi Lugoj, oraşele judeţului, localităţile dispuse pe principalele cursuri. 

- prognoza epidemiologică referitor la evoluţia bolilor infecţioase estimează: 

 pe termen scurt şi mediu (3-6 luni) existenţa riscului creşterii morbidităţii prin boli 

cu transmitere aeriană (viroze respiratorii, pneumonii şi gripe) în contextul evoluţiei 

ciclice sezoniere a acestora (sezon rece), vor fi afectate zonele urbane aglomerate 

precum şi locuitorii din zonele afectate de inundaţii 

 pe termen lung existenţa riscului creşterii morbidităţii la aceleaşi categorii de boli 

infecţioase în mediu rural şi îndeosebi la anumite grupuri etnice (rromi) care se 

sustrag programului obligatoriu de vaccinare şi nu sunt înscrişi la medici de familie 

 Prin focar epidemic se înţelege apariţia unui număr de cazuri de boală transmisibilă în 

filiaţie directă în timp şi spaţiu şi pentru care măsurile de control sunt instituite de autorităţile 

de sănătate publică judeţene, fără activarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 

 Epidemia reprezintă apariţia unui număr mai mare de cazuri de boală transmisibilă faţă 

de cel aşteptat într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit loc şi la o anumită categorie de 

populaţie. 

 Pandemia reprezintă fenomenul epidemic extins la scară globală cu un număr foarte 

mare de cazuri de îmbolnăvire de acelaşi fel. 

Acţiunile şi măsurile de prevenire şi control a epidemiilor se organizează şi se 

desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei împotriva efectelor 

negative ale apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile. 

Surse potenţiale de izbucnire a pandemiilor îl reprezintă: Spitalul de Boli Infecţioase 

“Victor Babeș” Timișoara, laboratoarele de analize din cadrul spitalelor, coloniile de muncitori 

veniţi din alte ţări (China) şi cei care se întorc din călătoriile făcute în alte ţări. 

În anul 2020, un nou tip de coronavirus s-a răspândit și la nivelul țării noastre, care au 

impus măsuri, scenarii de evoluție, reglementări privind limitarea răspândirii bolii, tratării 

bolnavilor infectați cu SARS CoV2, etc. Având în vedere evoluția situației epidemiologice 

internaționale determinate de răspândirea SARS CoV2 la nivelul a peste 150 de țări, în care 

aprox. 4,359,949 de persoane au fost infectate și peste 299,758 au decedat, precum și 
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declararea pandemiei, la data de 11.03.2020, de către Organizația Mondială a Sănătății, la data 

de 16.03.2020 a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României. 

Cazurile de infectare cu noul coronavirus (SARS CoV2) se răspândesc cu o viteza 

uluitoare, iar focarele de Covid-19 au consecințe foarte grave la nivelul social, economic și în 

special în privința stării generale de sănătate a populației. Exista dovezi clare că masurile non-

farmaceutice pot reduce și chiar întrerupe transmiterea infecției. Măsurile adoptate trebuie 

axate pe detectarea și izolarea cazurilor confirmate, depistarea rapidă a contacților, 

izolarea/carantina acestora, cu implicarea directă a populației/comunităților. În acest context, 

pentru a reduce incidența bolii și mortalitatea Covid-19, planificarea pregătirii pe termen scurt 

trebuie să includă implementarea pe scară largă a măsurilor de sănătate publică non-

farmaceutice de înaltă calitate.  

Deoarece SARS CoV2 este un agent patogen nou identificat, nu există o imunitate 

preexistentă cunoscută în populația umană. Pe baza caracteristicilor epidemiologice observate 

până acum, se presupune că toate persoanele sunt susceptibile de infectare, deși pot exista 

factori de risc care cresc sensibilitatea la infecție. Lămurirea acestor aspecte necesită studii 

suplimentare, precum și studii pentru stabilirea existenței imunității după infecție. 

Simptomele Covid-19 nu sunt specifice, iar prezentarea bolii poate varia de la lipsa 

simptomelor (cazuri asimptomatice) până la pneumonie severă și deces. Simptomele includ: 

febră, tuse uscată, oboseală, producție de spută, dificultăți de respirație, dureri în gât, dureri de 

cap, mialgie sau artralgii, frisoane, greață sau vărsături, congestie nazală, diaree și congestie 

conjunctivală. 

Persoanele cu Covid-19 dezvoltă în general semne și simptome în medie la 5-6 zile de la 

infecție (perioada medie de incubație 5-6 zile, interval 1-14 zile). 

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul SARS CoV2 au o formă ușoară de boală și 

se recuperează. Aproximativ 80% dintre pacienții confirmați la analizele de  laborator au avut 

forme de boala ușoare până la moderate, disfuncție/insuficiență multiplă de organ). 

S-au raportat infecții asimptomatice, dar majoritatea cazurilor (relativ rare) care sunt 

asimptomatice la data identificării/raportării au dezvoltat ulterior boala. Proporția infecțiilor cu 

adevărat asimptomatice este neclară, dar pare a fi relativ rară. 

Persoanele cu cel mai mare risc de boală severă și deces includ persoane cu vârsta de 

peste 60 de ani și cei cu afecțiuni cronice, cum ar fi hipertensiunea, diabetul, boli 

cardiovasculare, boli respiratorii și cancer. Boala la copii pare a fi relativ rară și cu forme 

ușoare, aproximativ 2,4% din totalul cazurilor raportate fiind persoane sub 19 ani. O proporție 

foarte mică dintre cei cu vârsta sub 19 ani au a dezvoltat o boală severă (2,5%) sau critică 

(0,2%). 

Mortalitatea crește odată cu vârsta, cea mai mare mortalitate fiind observată în rândul 

persoanelor cu vârsta de peste 80 de ani (21,9%). 

Folosind datele preliminare disponibile, s-a observat că timpul mediu de la debutul bolii 

până la recuperarea clinică este de aproximativ 2 săptămâni, pentru formele ușoare și de 3-6 

săptămâni pentru pacienții cu forme severe sau critice. 

Datele preliminare sugerează că perioada de timp de la debutul bolii și până la 

dezvoltarea formelor severe ale acesteia, inclusiv hipoxia, este de 1 săptămână. Printre 

pacienții care au decedat, timpul de la debutul simptomelor până la deces variază între 2-8 

săptămâni. 
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Aspecte necunoscute despre infecția cu noul coronavirus (Covid-19) cu impact asupra 

strategiilor de control a bolii. 

Sursa infecției: 

• Originea animală și rezervorul natural al virusului. 

• Natura contactului om-animal aflat la originea acestei epidemii. 

• Cazurile primare a căror expunere nu a putut fi dovedita. 

Moduri de transmitere 

• Rolul transmiterii prin aerosoli în afara unităților sanitare. 

• Rolul transmiterii fecal-orale. 

• Transmiterea virusului în diversele stadii de evoluție clinică: înainte de apariția 

simptomelor, în timpul perioadei simptomatice și după aceasta, în timpul perioadei de 

recuperare. 

• Rezistența virusului în mediul extern. 

Factorii de risc pentru infecție: 

• Riscuri comportamentale și socio-economice pentru infecție în: 

- locuințe/instituții, 

- comunitate. 

• Factori de risc pentru infecția asimptomatică. 

• Factori de risc pentru infecții nosocomiale: 

- pentru personalul sanitar, 

- pentru ceilalți pacienți. 

Supraveghere si monitorizare 

• Monitorizarea transmisiei comunitare prin sistemele de supraveghere existente pentru 

gripă, infecții respiratorii și SARI. 

• Trendul epidemic și dinamica intervențiilor: 

- rata de reproducere în diverse stadii epidemice, 

- aspectele de sezonalitate a epidemiei. 

Diagnostic 

• Senzitivitatea și specificitatea diferitelor teste de laborator. 

• Titrul de anticorpi protectori post-infecție și durata protecției (apariția cazurilor de 

reinfecție). 

• Sero-prevalența în cadrul personalului medical, populația generală, copii. 

Managementul cazurilor severe și critice 

• Valoarea folosirii ECMO pentru managementul pacienților în stare critică. 

• Cele mai bune practici pentru folosirea ventilației mecanice în managementul 

pacienților aflați în stare critică. 

• Re-evaluarea rolului folosirii steroizilor în managementul pacienților cu manifestare 

severă sau critică. 

• Identificarea factorilor asociați cu succesul tratamentului. 

Măsuri de prevenție și control 

• Indicatorii cheie din punct de vedere epidemiologic pentru aplicarea unor strategii de 

control. 

• Eficacitatea măsurilor de prevenire și control a infecțiilor în cadrul unităților sanitare. 

• Eficacitatea măsurilor de screening la intrarea și ieșirea din zonele afectate. 
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• Eficacitatea măsurilor de sănătate publică și impactul socio-economic al acestora în 

ceea ce privește: limitarea mișcării, distanțarea socială, închiderea unităților de învățământ și a 

locurilor de muncă, purtarea măștilor de protecție de către populație, carantina obligatorie și 

izolarea voluntară la domiciliu. 

În funcție de situația epidemiologică locală/regională/națională, strategiile de 

răspuns vor fi adoptate în mod progresiv după cum urmează: 

Prima etapă 

În faza incipientă a unui focar, prin detectarea de cazuri sporadice, strategia principală 

se va concentra pe prevenirea exportului de cazuri în alte regiuni. 

Obiectivele generale sunt controlul sursei de infecție, blocarea transmiterii și prevenirea 

răspândirii ulterioare. Măsurile se vor baza pe anchete epidemiologice active și exhaustive ale 

tuturor cazurilor, testarea și izolarea imediată a cazurilor confirmate, depistarea contacților și 

izolarea riguroasă a acestora. 

Se va demara extinderea imediată a supravegherii sănătății publice pentru detectarea 

lanțurilor de transmisie SARS CoV2 prin testarea tuturor pacienților cu pneumonii severe 

atipice, efectuarea screening-ului la unii pacienți cu boli respiratorii superioare și adăugarea 

testării virusului SARS-COV-2 la sistemul de supraveghere al gripei, infecțiilor respiratorii 

acute si SARI. 

Pe baza experienței și a măsurilor luate în mod similar de către alte țări, se vor anula 

toate adunările publice la care este estimată o participare a unui număr de peste 5000 de 

persoane. 

A doua etapă 

În a doua etapă, strategia principală este reducerea extinderii focarelor și încetinirea 

creșterii numărului de cazuri noi. Accentul se va pune pe tratarea pacienților, reducerea 

mortalității și prevenirea exportului de cazuri în alte regiuni. 

În regiunile neafectate accentul se va pune pe prevenirea importurilor de cazuri, 

reducerea răspândirii bolii și punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și control. 

Se vor lua măsuri pentru a se asigura că toate cazurile sunt tratate, iar contacții apropiați 

au fost izolați și puși sub observație medicală. Se vor implementa măsuri suplimentare non-

farmaceutice. Vor fi furnizate în mod regulat informații despre focare și despre măsurile de 

prevenire și control întreprinse. 

A treia etapă 

A treia etapă se va concentra pe reducerea aglomerărilor de cazuri, controlând evoluția 

epidemiei, precum și pe asigurarea unui echilibru între prevenirea și controlul epidemiei, 

dezvoltarea economică și socială durabilă, comanda unică și îndrumarea standardizată, cât și 

implementarea de politici bazate pe dovezi științifice. 

Va fi adoptat un răspuns coordonat cu măsuri de prevenire și control diferențiate pentru 

diferite regiuni ale țării. Vor fi consolidate măsurile în domeniile investigării epidemiologice, 

gestionării cazurilor și prevenirii epidemiilor în locuri publice cu risc ridicat. 

Moduri de acțiune în funcție de gradul de afectare 

• Zonele afectate care prezintă transmitere comunitară susținută se stabilesc de către 

Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 

României pe baza informațiilor transmise de Centrul de colectare a informațiilor din cadrul 

MS 
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În zonele fără cazuri confirmate, strategia este aceea de prevenire a introducerii infecției. 

Aceasta include asigurarea continuității operațiunilor economice și sociale normale. 

• În zonele cu cazuri sporadice, strategia este axată pe reducerea importului de cazuri, 

oprirea transmiterii și asigurarea unui tratament adecvat, cu asigurarea unui impact minim 

asupra activităților economice și sociale din zonă. 

• În zonele cu focare comunitare, strategia este concentrată atât pe oprirea transmiterii și 

prevenirea exportului bolii cât și pe consolidarea tratamentului, cu asigurarea unui impact 

minim asupra activităților economice și sociale din zonă. 

• În zonele cu transmitere comunitară extinsă, se implementează strategiile cele mai 

stricte pentru prevenire și control; intrarea și ieșirea persoanelor din aceste zone este 

restricționată la maximum posibil, iar măsurile de sănătate publică și tratament medical sunt 

întărite. 

 
Fig. 8 Pregătirea și răspunsul adaptiv conform  

Concepției naționale de răspuns în caz de epidemii 

 

Măsuri generale adoptate la nivelul întregii societăți 

1. Măsuri în vederea conștientizării de către populație a faptului că infecția cu noul 

coronavirus SARS CoV2 este o boală transmisibilă nouă pentru populația umană, concomitent 

cu diseminarea informației că focarele apărute pot fi gestionate și că marea majoritate a celor 

infectați se vor recupera. 

2. Începerea adoptării și practicării riguroase a celor mai importante măsuri de prevenție 

pentru Covid-19 prin spălarea frecventă a mâinilor și acoperirea întotdeauna a gurii și nasului 

în timpul strănutului sau tusei. 

3. Renunțarea la călătoriile neesențiale în țările/regiunile cu transmitere comunitară 

extinsă. 

4. Actualizarea continuă a cunoștințelor despre Covid-19 privind semnele și simptomele 
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sale, deoarece strategiile și activitățile de răspuns vor continua să se îmbunătățească pe măsura 

ce se acumulează noi informații despre această boală. 

5. Pregătirea în vederea sprijinirii active a răspunsului la Covid-19 într-o varietate de 

moduri, inclusiv adoptarea unor practici mai stricte de distanțare socială, concomitent cu 

implementarea de măsuri pentru ajutorarea persoanelor vârstnice cu risc ridicat. 

Scenarii de evoluție și măsurile de răspuns previzionate 

În funcție de numărul de cazuri înregistrate, sunt definite 4 scenarii ale căror 

caracteristici sunt evidențiate în continuare. 

Izolare continuă (0-25 cazuri) 

Caracterizare: introduceri multiple în urma călătoriilor internaționale și transmiterii 

limitate de la om la om în Romania. Numărul introducerilor rămâne limitat. Nu exista 

transmiteri susținute (numai cazuri de generația a 2-a observate în Romania) sau transmitere în 

cadrul clusterelor sporadice cu legături epidemiologice cunoscute. 

Obiectiv: întreruperea imediată a lanțurilor de transmitere interumană. 

Recomandări de gestionare a riscurilor 

- Identificarea activă a cazurilor (extinderea imediată a supravegherii de sănătate publică 

pentru a detecta lanțurile de transmisie SARS CoV2, prin testarea tuturor pacienților cu 

pneumonii severe atipice, efectuarea screening-ului la unii pacienți cu boli respiratorii 

superioare și adăugarea testării virusului SARS-COV-2 la sistemul de supraveghere al gripei, 

infecțiilor respiratorii acute și SARI) cu o analiză continuă privind călătoriile în țările afectate 

cu transmitere extinsă comunitară. 

- Serviciile de transport medical, ambulanță și SMURD vor asigura asistență medicală 

necesară și repartizarea pacienților la serviciile medicale corespunzătoare, în conformitate cu 

procedurile în vigoare. 

- Izolarea și tratamentul cazurilor în centrele desemnate, de preferat în spații de izolare 

cu presiune negativă, indiferent de forma de manifestare a bolii (ușoară, moderată, severă sau 

critică). 

- Măsuri de prevenire și control al infecțiilor în unitățile sanitare. 

- Anchete epidemiologice extinse, identificarea și izolarea contacților apropiați. 

- Limitarea, pe cât posibil, a călătoriilor în țări afectate, controlul monitorizat la nivelul 

punctelor de trecere a frontierei. 

- Măsuri pentru contracararea stigmatizării persoanelor bolnave izolate sau a celor aflate 

în carantină. 

- Comunicarea riscurilor în conformitate cu evoluțiile epidemiologice. 

Măsuri de răspuns 

- Activarea unei linii telefonice dedicate informării populației asupra aspectelor 

specifice în legătura cu evoluția epidemiei și a măsurilor adoptate pe plan național și 

internațional, cu implicarea MS, MApN și STS. 
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- Finalizarea și implementarea planului național generic de pregătire și răspuns la 

evenimente epidemiologice de boală transmisibilă de importanță naționala de către Ministerul 

Sănătății și Departamentul pentru Situaţii de Urgenta. 

- Implementarea unui sistem de raportare în timp real a numărului de cazuri confirmate, 

paturi disponibile și gradul de ocupare atât a paturilor de izolare cu presiune negativă, cât și a 

celor de izolare din centrele desemnate. 

- Întărirea capacitații rețelei de laboratoare pentru diagnosticarea infecțiilor cu corona 

virus SARS CoV2. Achiziție de materiale de laborator, reactivi, teste pentru diagnostic. 

Difuzarea către laboratoare a ghidului de diagnostic de laborator. Difuzarea către DSPJ si a 

Municipiului Bucureşti a ghidului de recoltare și transport probe. 

- Conducerea DSP și a unităților sanitare prelucrează personalul în vederea însușirii 

prevederilor ghidurilor și a metodologiilor elaborate la nivel național și european cu privire la: 

- Definiția de caz și supravegherea infecției umane cu noul coronavirus (SARS CoV2). 

- Fisa informativa despre coronavirus pentru profesioniștii din domeniul sănătății. 

- Managementul de sănătate publică a persoanelor care au avut contact cu persoane 

infectate cu coronavirus. 

- Prevenirea și controlul infecțiilor pentru îngrijirea pacienților cu SARS CoV2 în 

unitățile sanitare. 

- Recomandări pentru personalul medical privind tratamentul pacienților infectați cu 

SARS CoV2. 

- Algoritm pentru gestionarea contacților cu cazuri probabile sau confirmate de SARS 

CoV2. 

- Ghiduri pentru utilizarea măsurilor nefarmaceutice pentru întârzierea și diminuarea 

impactului SARS CoV2. 

- Necesarul echipamentului personal de protecție (EPP) în unitățile sanitare pentru 

îngrijirea pacienților suspecți sau confirmați cu SARS CoV2. 

- Revizuirea planurilor albe ale unităților medicale (MS). 

- Monitorizarea progresului științific pe plan internațional în ceea ce privește mijloacele 

farmaceutice de prevenire a bolii (dezvoltare vaccin) precum și cele de tratament (simptomatic 

și etiologic). Demararea de proceduri de achiziție vaccin și medicamente/antivirale cu efect 

demonstrat asupra bolii, atât prin mijloace proprii, cât și prin demersuri la nivel internațional 

de înscriere a României la mecanismele de achiziție comună la nivelul Comisiei Europene. 

- Participarea la ședințele de urgentă ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru 

analizarea măsurilor ce urmează a fi implementate la nivel comunitar (MS). 

- Informarea publicului larg asupra situației actuale, a regulamentelor ce trebuie 

respectate și a conduitei de adoptat pe timp de epidemie. Informarea imediată a populației cu 

privire la simptomele de infecție cu coronavirus (SARS CoV2) și modalitatea de agravare a 

acestora; măsuri proactive pentru stimularea coeziunii și solidarității între cetățenii aceleiași 
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comunități. (Grup strategic comunicare MAI, MS) 

- Informarea populației prin mass-media cu privire la situația actuală a îmbolnăvirilor, 

măsurile de protecție și cele pentru limitarea transmiterii coronavirusului. (Grup strategic 

comunicare MAI, MS) 

- Organizarea unui centru de comanda unic (MAI, MS). 

- Actualizarea informațiilor de pe paginile publice de internet, referitoare la 

recomandările ce vizează cetățenii români aflați în călătorii în străinătate (MAE, MS). 

- Informarea, prin intermediul MAE si a celulei de criza, asupra mijloacelor și măsurilor 

de combatere a epidemiei aplicate în alte țări. 

- Educarea elevilor prin intermediul profesorilor și al personalului sanitar asupra 

regulilor elementare de igienă pentru prevenirea transmiterii bolilor respiratorii de la om la om 

si a măsurilor de evitare a infectării cu coronavirus (MEN, MS). 

- Anularea adunărilor publice la care este estimată participarea unui număr de peste 

5000 de persoane (în considerarea măsurilor similare adoptate la nivelul celorlalte țări). 

Factori care cresc probabilitatea de a trece la scenariul următor 

- Creșterea numărului de cazuri raportate fără legături epidemiologice cunoscute cu zona 

afectata (zonele afectate) sau cu cazurile importate. 

- Creșterea semnificativa a numărului de cazuri raportate la nivel internațional, sugerând 

o transmitere interumană susținută . 

- Transmiterea susținută de la om la om descrisă în mai multe țări/regiuni/continente. 

- Creșterea numărului de cazuri raportate la nivel internațional va determina creșterea 

riscului de cazuri importate, în special în situația în care boala afectează orașe mari sau 

destinații turistice importante. 

- Sunt prezentate si documentate evenimente de tip super-răspândire la nivel 

internațional. 

Răspândirea susținută în comunitate, dar sporadică (26-100 cazuri) 

Caracterizare: introduceri multiple și raportări locale de transmitere susținută de la om la 

om (cazuri de a doua generație în afara clusterelor sporadice cu legături epidemiologice 

cunoscute). Număr mare de cazuri introduse sau de a doua generație. 

Obiectiv: reducerea intensității focarelor epidemice și încetinirea creșterii numărului de 

cazuri noi. 

Recomandări de gestionare a riscurilor 

- Identificarea activă a cazurilor (continuarea supravegherii de sănătate publica pentru a 

detecta lanțurile de transmisie SARS CoV2, prin testarea tuturor pacienților cu pneumonii 

severe atipice, efectuarea screening-ului la unii pacienți cu boli respiratorii superioare și 

adăugarea testării virusului SARS-COV-2 la sistemul de supraveghere al gripei, infecțiilor 

respiratorii acute și SARI) împreună cu o analiză continuă privind călătoriile în țările afectate 

cu transmitere extinsă comunitară. 
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- Izolarea și tratamentul cazurilor în centrele desemnate. Prioritizarea în funcție de 

modul de manifestare a bolii: cazurile grave și critice în spații de izolare cu presiune negativă, 

iar cazurile ușoare sau moderate în spații de izolare obișnuite în cadrul secțiilor de boli 

infecțioase din centrele desemnate. 

- Analiza oportunității transferului pacienților cu alte patologii infecțioase din centrele 

desemnate către alte spitale /secții de boli infecțioase din apropiere. 

- Analiza necesității detașării medicilor cu specialitatea boli infecțioase, din unitățile 

sanitare care nu au secții de boli infecțioase (din cabinetele de boli infecțioase, etc.), în secțiile 

sau spitalele care au această specialitate. 

- Măsuri de prevenire și control ale infecțiilor în unitățile sanitare. 

- Anchete epidemiologice extinse, identificarea și izolarea la domiciliu a contacților 

apropiați. 

- Contramăsuri nefarmaceutice, inclusiv distanțare socială. 

- Activarea planului de pregătire pentru pandemie (în special a sistemului de gestionare 

a crizelor, a conștientizării capacitații de asistență medicală existentă și în creștere, a serviciilor 

esențiale și a continuității activității). 

- Comunicarea riscurilor în conformitate cu evoluțiile epidemiologice. 

Măsuri suplimentare față de nivelul anterior 

- Implementarea măsurilor revizuite din cadrul planurilor albe ale unităților medicale 

(MS). 

- Restricționarea vizitelor și/sau controlul accesului în unitățile medicale de orice natură 

(MS). 

- Informarea regulată a presei și a publicului asupra zonelor afectate din Romania, a 

situației din aceste zone și a măsurilor de precauție adecvate (Grup strategic comunicare MAI, 

MS). 

- Sistem de raportare în timp real despre stocul de echipamente de protecție, 

medicamente și materiale sanitare. La nevoie, activarea mecanismului european de protecție 

civilă și solicitarea de ajutor umanitar pentru întregirea stocului de echipamente (MS, MAI-

DSU). 

- Convocarea comisiilor Ministerului Sănătății și invitarea conducerilor Colegiului 

medicilor și a Societăților profesionale medicale pentru informarea, mobilizarea și 

responsabilizarea membrilor – SRE, SRM, SBI, SNMF, SMU, SRATI și altele. 

- Consolidarea capacitații de acțiune a CJSU în județele în care se înregistrează focare 

(MAI). 

- Comunicări către populație prin care se vor descuraja cumpărăturile masive care pot 

conduce la lipsuri nejustificate de alimente (Grup strategic comunicare MAI,MS). 

- MAE monitorizează situația cetățenilor români aflați în străinătate, precum și a 

cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, asigurând legătura permanentă cu celulele de 
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criză înființate la nivelul misiunilor diplomatice ale României (ambasade, misiuni permanente, 

consulate generale, consulate și consulate onorifice) (MAE). 

Factori care cresc probabilitatea de a trece la scenariul următor 

- Proporția semnificativă de cazuri raportate, fără legături epidemiologice cunoscute cu 

zona/zonele afectate sau cu cazurile importate în două sau mai multe țări/regiuni. 

- Creșterea semnificativă a numărului de cazuri raportate în Europa, sugerând o 

transmitere susținută de la om la om. 

- Transmiterea susținută de la om la om descrisă în multe dintre țările europene. 

- Sunt prezentate și documentate evenimente de tip super-răspândire la nivel european. 

- Transmiterea în timpul evenimentelor de adunare în masă, indiferent de localizarea 

acestora. 

- Focare raportate simultan în diferite regiuni din țările europene și din Europa în 

general. 

Transmiterea susținută pe scara larga, cu creșterea presiunii asupra sistemului de 

îngrijiri de sănătate (101-2000 cazuri) 

Caracterizare: Focarele localizate încep să fuzioneze, devin nedeslușite odată cu 

răspândirea pe scara larga a virusului și cu transmiterea susținută de la om la om (cazuri de a 

doua generație in afara clusterelor sporadice cu legături epidemiologice cunoscute) și creșterea 

presiunii asupra serviciilor de îngrijiri de sănătate. 

Obiectiv: reducerea aglomerărilor de cazuri și controlul evoluției epidemiei. 

Opțiuni de gestionare a riscurilor 

- Izolarea și tratamentul cazurilor atât în centrele desemnate, cât și în spitalele și secțiile 

de boli infecțioase de pe raza județului afectat. Prioritizarea în funcție de modul de manifestare 

a bolii: cazurile grave și critice în spații de izolare cu presiune negativa și secțiile de boli 

infecțioase din centrele desemnate, iar cazurile ușoare sau moderate în spații de izolare 

obișnuite în cadrul spitalelor/secțiilor de boli infecțioase de pe raza județului afectat. 

- Contacții nu vor mai fi izolați la domiciliu 

- Transferul pacienților cu alte patologii infecțioase din spitalele/secțiile de boli 

infecțioase de pe raza județului afectat către spitale/secții de alte specialități. 

- Detașarea medicilor cu specialitatea boli infecțioase, din unitățile sanitare care nu au 

secții de boli infecțioase (din cabinetele de boli infecțioase, etc.), în secțiile sau spitalele cu 

această specialitate. 

- Punerea în aplicare a planului de pregătire pentru pandemie. 

- Raportare simplificată (de exemplu, istoricul călătoriilor simplificat sau omis). 

- Raportarea combinată cu gripa. 

- Contramăsuri nefarmaceutice, inclusiv distanțare sociala. 

- Comunicarea riscurilor in conformitate cu evoluțiile epidemiologice. 

Masuri suplimentare față de nivelul anterior 
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- Analizarea oportunității declarării stării de alerta, la nivel local, pentru crearea cadrului 

legal necesar în vederea adoptării unor anumite măsuri care impun limitarea unor libertăți 

fundamentale. 

- Implementarea de posturi medicale avansate în cadrul unităților sanitare (MS, MAI-

DSU). 

- Suplimentare cu personal specializat din cadrul altor Ministere (MApN), anularea 

concediilor pentru personalul medical, utilizarea rezidenților/pensionarilor. 

- Informarea populației din zonele afectate asupra măsurilor restrictive implementate 

(MAI, CJSU). 

- Apel la solidaritate și informarea populației din zonele afectate asupra conduitei 

adecvate în caz de epidemie (Grup strategic comunicare MAI,MS). 

- Suspendarea activităților colective: spectacole, competiții sportive, târguri și expoziții 

și altele asemenea, precum și adaptarea programului activităților religioase și a cursurilor 

unităților de învățământ. Reanalizarea oportunității emiterii avizelor pentru organizarea 

manifestațiilor publice de protest, iar in cazul instituirii stării de urgență, sistarea acestora și a 

grevelor (Prefecți, CJSU, MAI), anularea cursurilor școlare in zone cu număr mare de cazuri, 

modificarea unor proceduri în cazul depunerii de acte in forma fizica - ex. ANAF); 

- Măsuri pentru adaptarea transportului în comun (opțional un număr mai mare de 

vehicule pentru evitarea aglomerării și decontaminarea acestora) 

- Recomandarea flexibilizării programului de lucru (stat/privat) în măsura în care este 

posibil: lucru de acasă, teleconferințe (pentru unitățile publice este necesara modificarea 

codului muncii). 

- Recomandări specifice pentru persoanele din grupele de risc (vârstnici, bolnavi cronici 

etc.): evitare aglomerări, evitare transport în comun, soluții din partea primăriei pentru 

aprovizionare/posta/plăti facturi. 

- Anularea adunărilor publice la care este estimată participarea unui număr de peste 500 

de persoane (în considerarea măsurilor similare adoptate la nivelul celorlalte țări), în județele 

sau regiunile în care exista transmitere comunitara extinsa. 

Factori care cresc probabilitatea de a trece la scenariul următor 

- Alte epidemii (de exemplu gripa sezoniera) au loc în același timp. 

- Potențialii donatori de substanțe de origine umana (SoHO - substances of human origin 

- substanțe de origine umană) sunt amânați de la donare și există o penurie de provizii cu 

substanțe de origine umană (SoHO). 

- Boala afectează in principal grupurile vulnerabile, care ar necesita un nivel mai ridicat 

de îngrijire. 

- Există o schimbare în severitatea bolii și mai multe persoane ar necesita un nivel mai 

ridicat de îngrijire. 

- Numărul deceselor cauzate de COVID-19 este în creștere, ceea ce indica posibilitatea 
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existentei unui număr mai mare de cazuri decât cele care sunt diagnosticate pozitiv sau există 

deficiențe în gestionarea îngrijirii pacienților. 

- In țară sunt raportate mai multe evenimente de transmitere asociate asistenței medicale, 

subliniind necesitatea unui nivel mai ridicat al măsurilor de prevenire și control ale infecțiilor 

sau o aderenta mai mare la măsurile de prevenire și control ale infecțiilor, crescând presiunea 

asupra personalului sanitar. 

- Rata mai mare de infectare în rândul personalului sanitar, scăderea forței de munca în 

cadrul unităților sanitare. 

- La propunerea Grupului de suport tehnico-științific pentru gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României chiar daca nu s-a atins pragul de 2000 de cazuri. 

Transmiterea susținută pe scară largă, cu supraîncărcarea sistemului de îngrijiri de 

sănătate (peste 2000 cazuri) 

Caracterizare: Supraîncărcarea sistemului de îngrijiri de sănătate (depășirea capacității 

rețelei de boli infecțioase în ceea ce privește numărul de paturi, resursele umane, cât și alte 

posibile limitări, supraîncărcarea secțiilor de ATI, precum și a personalului sanitar în general). 

Obiectiv: tratamentul spitalicesc pentru cazurile severe și critice de infecție, reducerea 

mortalității asociate. 

Recomandări de gestionare a riscurilor 

- Izolarea și tratamentul cazurilor atât în centrele desemnate, cât și în spitalele și secțiile 

de boli infecțioase de pe raza județului afectat cu prioritizarea acestora în funcție de modul de 

manifestare a bolii: (1) Cazurile grave și critice în spatii de izolare cu presiune negativă și 

secțiile de boli infecțioase din centrele desemnate. (2) Cazurile moderate în spatii de izolare 

obișnuite în cadrul spitalelor/secțiilor de boli infecțioase de pe raza județului afectat. (3) 

Cazurile ușoare, indicație de izolare și tratament simptomatic la domiciliu. 

- Transferul pacienților cu alte patologii infecțioase din spitalele/secțiile de boli 

infecțioase de pe raza județului afectat către spitale/secții de alte specialități. 

- Detașarea medicilor cu specialitatea boli infecțioase, din unitățile sanitare care nu au 

secții de boli infecțioase (din cabinetele de boli infecțioase, etc.), în secțiile sau spitalele de 

boli infecțioase 

- Analizarea posibilităților de extindere și suplimentare a capacității spitalicești prin 

construcții temporare sau utilizarea unor imobile care pot fi adaptate acestui scop 

- Implementarea planului de pandemie. 

- Raportare combinată cu gripa. 

- Contramăsuri nefarmaceutice, individualizate în funcție de evaluarea de risc pentru 

regiunea respectiva. 

- Comunicarea riscurilor in conformitate cu evoluțiile epidemiologice. 

Măsuri suplimentare față de nivelul anterior 

- Analizarea oportunității declarării stării de urgență pentru crearea cadrului legal 
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necesar pentru adoptarea unor anumite măsuri; 

- Implementarea planurilor de asigurare a continuității activității pentru autoritățile 

administrației publice, regii autonome, infrastructuri critice, companii naționale și operatori 

economici sursa de risc; 

- Aplicarea unor masuri specifice de protecție pentru penitenciare (MJ); 

- Persoanele care prezinta simptome de Covid-19 vor respecta cu strictețe consemnarea 

la domiciliu și regulile impuse de către sistemul medical; 

- Apel pentru implementarea măsurilor de distanțare socială: muncă la domiciliu, 

reducerea ședințelor de lucru, teleconferințe, reducerea deplasărilor în interes de serviciu; 

- Pe baza experienței și a măsurilor similar luate de către alte țări, se vor anula toate 

adunările publice la care este estimată o participare a unui număr de peste 100 de persoane, 

precum și adunările religioase în spatii închise, respectiv cursurile din instituțiile de 

învățământ. 

- Implementarea unor măsuri pentru protejarea cadrelor medicale aflate în grupele de 

risc prin direcționarea acestora către activități medicale care nu au legătura directă cu pacienții 

infectați cu SARS CoV2 

- Activarea Centrului National de Coordonare și Conducere a Intervenției și a tuturor 

Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgență. 

Revenire la scenariul anterior 

-Epidemiile concomitente dispar. 

-Cazurile de infecție cu SARS CoV2 scad din cauza se zonalității sau al dezvoltării 

imunității în rândul comunității. 

-In cazul în care nu toate țările europene sunt afectate în același timp, s-ar putea 

organiza un schimb de resurse/capacitați dinspre țările mai puțin afectate către cele cu un 

număr foarte mare de cazuri. 

Tipul de masuri non-farmaceutice ce vor fi adoptate pentru controlul și limitarea 

infecțiilor cu noul corona virus (SARS CoV2) 

Pentru limitarea transmiterii bolii, pe lângă măsurile de sănătate publica, instituția 

prefectului va implementa măsuri adiționale, în funcție de evoluția riscului în fiecare județ sau 

regiune. Măsurile vor fi propuse în prealabil spre aprobarea Comitetului National pentru 

Situaţii Speciale de Urgenta (CNSSU). Măsurile vor avea caracter temporar și vor fi revizuite 

regulat. 

Tipuri de măsuri non-farmaceutice: 

a) interzicerea ieșirii din localități; 

b) interzicerea accesului în localități; 

c) restricționarea tranzitului la nivelul punctelor de trecere a frontierei în oricare dintre 

sensuri 

d) suspendarea evenimentelor sau adunărilor de orice natură și a oricăror forme de 
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întâlnire care implică mai mult de 10 persoane într-un loc public sau privat, inclusiv a celor cu 

caracter cultural, recreativ, sportiv și religios, chiar dacă sunt ținute în spatii publice închise; 

e) suspendarea serviciilor educaționale pentru copii, inclusiv grădinițe și scoli de toate 

nivelurile, precum și participarea la activități școlare și de învățământ superior, inclusiv 

activități universitare; 

f) suspendarea călătoriilor educaționale în țară sau în străinătate organizate de școlile 

sistemului național de învățământ (publice sau private); 

g) suspendarea accesului public în muzee și în alte instituții culturale; 

h) suspendarea activităților anumitor instituții publice sau organizații publice, fără a 

aduce atingere furnizării de servicii esențiale și de utilitate publica, în conformitate cu 

metodele și limitele indicate prin decizia prefectului din teritoriu; 

i) închiderea tuturor activităților comerciale sau necomerciale, cu excepția celor de 

utilitate publica și a serviciilor publice esențiale, inclusiv unități comerciale pentru 

achiziționarea de necesitați de bază, cu asigurarea aprovizionării populației prin alte 

mecanisme; 

j) obligația de a accesa servicii publice esențiale, precum și unități comerciale în scopul 

achiziționării de produse sau servicii de bază, numai cu purtarea echipamentului personal de 

protecție sau prin adoptarea altor măsuri speciale de precauție, comunicate de către direcțiile 

de sănătate publică; 

k) suspendarea serviciilor de transport de mărfuri și pasageri, terestre, feroviare, 

fluviale, aeriene și maritime, cu excepția transportului de mărfuri și personal esențiale; 

l) suspendarea activităților personalului la sediile companiilor, cu excepția celor care 

furnizează servicii esențiale și de utilitate publică. Prefectul, de comun acord cu autoritățile 

competente, poate identifica măsuri specifice menite să garanteze continuitatea activităților 

necesare pentru creșterea animalelor și pentru producerea de produse alimentare și a 

activităților care nu pot fi amânate, deoarece acestea sunt conectate la ciclul biologic al 

plantelor și animalelor. 

 

Conform Planului național de management al riscurilor de dezastre (ediția 2020) la 

nivelul țării noastre sunt prezentate urmatoarele scenarii: 

 

Scenariu 1: Gripa pandemică 

       Probabilitatea de producere a scenariului de gripă pandemică se încadrează în categoria 

3 (medie), evenimentul având probabilitatea de apariție între 10 și 100 de ani. Impactul asupra 

populației este foarte mare (categoria 5), scenariul producând peste 1000 de decese și 

implicând furnizarea de ingrijire medicală timp de min 24h pentru peste 5000 de persoane. 
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Fig. 9- Scenariu de risc gripa pandemică 

 

    Scenariu 2: Rujeola 

Probabilitatea de producere a scenariului de rujeolă se încadrează în categoria 3 

(medie), evenimentul având probabilitatea de apariție între 10 și 100 de ani. Impactul 

asupra populației este mediu, deoarece în vreme ce numărul de persoane decedate este 

10 și 50 (categoria 2), numărul de bolnavi care necesită îngrijire medicală timp de min 

24h este de peste 5000 de persoane (categoria 5). 

Scenariu 3: Pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Aspecte particulare ale tipului de risc  

 

Pentru înțelegerea acestui tip de risc este necesară acceptarea a 5 particularități definitorii:  

 Virusul nu a afectat în trecut populația umană. In prezent peste 90% din populație 

este susceptibilă la aceasta infecție  

 Virusul are o rată de transmitere mai ridicată decât a altor 

agenți patogeni, cuplată cu transmiterea aerogenă duce la 

infectarea rapidă a populației expuse, în absența unor 

măsuri de control, având posibilitatea de a genera focare 

extinse comunitare și de a suprasolicita sau a depăși 

sistemele sanitare.   

 Intervalul larg al perioadei de incubație face pe de o parte ca anchetele 

epidemiologice sa nu identifice toate posibilele ramificații a unor lanțuri de 

transmitere, iar pe de alta parte face ca observarea eficienței implementării unor 
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măsuri de limitare și control al infecțiilor, precum și efectul unor măsuri de 

relaxare să fie aparent abia după 14-28 de zile de la implementare.  

 In prezent nu este dezvoltat un compus antiviral specific eficient sau un vaccin, 

astfel încât măsurile de control se bazează doar pe masuri non-farmaceutice, 

măsuri a căror eficientă este dependentă de înțelegerea și cooperarea 

comunităților.   

 Față de celelalte tipuri de risc ce pot afecta comunitățile – cutremur, inundații, 

incendii de pădure, accident chimic – riscuri care se manifestă în general pe o arie 

delimitată și au o durată de manifestare precum și o durată de implicare a 

sistemului medical și de urgență pentru răspuns care se întinde pe o perioadă ce 

variază între câteva zile - câteva luni, emergenta și transmiterea unui agent patogen 

nou se manifestă pe întreg teritoriul. 

 

Din punct de vedere atât al transmiterii infecției cât și al răspunsului la aceasta criză, trei 

observații sunt cruciale pentru încetinirea evoluției:  

 Mobilitatea populației: - nu este o observație nouă, caracteristica doar răspândirii 
SARS- 

CoV 2, toate scenariile de răspândire pandemică a unui 

agent patogen au la bază și evidențiază această 

caracteristică a societății din prezent. Mobilitatea 

populației constituie mijlocul cel mai eficient de 

propagare a virusului, acesta având posibilitatea să 

ajungă chiar și în cele mai izolate comunități.   

 Interacțiunea populației: - constituie un mijloc eficient de  

transmitere a virusului. In urma observațiilor de până acum  

s-a evidențiat potențialul de dezvoltare a unor focare ample în  

locuri în care interacțiunea este repetată, apropiată, de lunga durată și în spații 

determinate: spitale, cămine de bătrâni, unități de producție, locuri de muncă, vase 

de croaziera etc  

 Mijloace de protecție individuală: - masca, distanța fizică, spălare/dezinfectare a 

mâinilor. Acest aspect nu era luat în considerare și nici nu a fost încercat în trecut, 

la scară globală, pentru controlul răspândirii infecțiilor respiratorii comune. În 

urma observațiilor evoluției actuale, s-a demonstrat că ajută la încetinirea 

transmiterii.  

La  nivel  global, până la 08.12.2020 au fost  înregistrate  67.367.046 cazuri  confirmate 

 de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și 1.545.331 decese.   

             În România, până la data de 09.12.2020 au fost înregistrate 532.040 cazuri de 

persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, din care 425.816 persoane vindecate și 12.821 

persoane decedate.  
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             În ceea ce privește mediul de rezidență, majoritatea cazurilor confirmate au fost 

înregistrate în mediul urban (69.1%), aspect caracteristic bolilor transmisibile având în 

vedere că în mediul urban este o densitate mai mare de persoane cu o mobilitate și nivel de 

interacțiune crescută.  

          Majoritatea deceselor s-au înregistrat la persoane peste 60 ani (82.5%) iar 59.7% 

din decese au fost înregistrate la bărbați. 95.6% din persoanele decedate aveau cel puțin 

o comorbiditate asociată.  

          Rata de fatalitate a cazurilor crește odată cu vârsta înregistrând-se valori ridicate 

de fatalitate începând cu grupa de vârsta 70-74 de ani (1 din 10 cazuri soldându-se cu 

deces), până la grupa de vârstă de peste 85 de ani (1 din 5 cazuri soldându-se cu 

decesul). 

 

3.2.EPIZOOTII: 
-pot apare frecvent în zonele unde se cresc un numar mare de animale, în gospodarii 

particulare sau la complexele de creștere a acestora. 

-pentru bolile infectocontagioase de mare difuzabilitate, localităţile situate de-a lungul 

frontierei şi de-a lungul traseelor cu trafic internaţional 

-pentru bolile cu focalitate naturală, inclusiv bolile telurice, localităţile situate în zona luncilor 

râurilor (Timiş, Bega, Bârzava, Moraviţa, Aranca, cu afluenţii acestora) precum şi cele aflate 

în zonele mlăştinoase, în special mlaştinile din zona Stachinez 

 

 

Referitor la surse de izbucnire a unor epidemii, considerăm la risc urmatoarele: 

 Zonele sau localităţile în care datorită ploilor abundente pot aparea inundații şi anume: 

- Zona de est a judeţului Timiş: sat Rachita (com Dumbrava), com Margina, Com 

Mănăştur  

- Oraş Gătaia (cartier Sculea, Spital de Psihiatrie Gătaia) com Denta (Roviniţa Mare 

Roviniţa Mică), com Birda (Sat Mănăstire Sângeorge, Berecuţa) 

- Zona Uivar, Otelec  şi Pustiniş 

 Localităţi cu comunităţi mari de rromi care nu beneficiază de condiţii igienico- sanitare 

corespunzătoare (locuinţă insalubre, fără sursa de apă, fără grupuri sanitare şi care consuma 

produse alimentare provenite din surse nesigure. Exemplu: Saravale, Sânnicolau Mare – 

cartier Bungalau, Checea, Maguri, Topolovatu Mare. 

 Localități în care există ferme zootehnice particulare şi  în care nu sunt asigurate condiții 

igienico – sanitare conform legislației sanitare în vigoare privind  asigurarea nepoluării 

solului prin dejecte ( nu exista fose septice corespunzatoare şi deversarea dejectelor se face 

direct pe sol Mașloc, Cenei, Pădureni, Gătaia, Birda. 

  

Identificarea riscurilor asupra sănătăţii animalelor: 

Având în vedere faptul că judeţul Timiş este un judeţ de graniţă cele mai mari riscuri 

asupra sănătăţii animalelor sunt factorii virali şi mircobiologici patogeni, care produc boli de 

mare difuzabilitate transmisibile la animale: 
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- A – 010 – febra aftoasă 

- A – 130 – pesta porcină clasică 

- A – 150 – pesta aviară (influenţa aviară – gripa aviară) 

- A – 090 – blue tongue (boala limbii albastre) 

- Antrax 

- Tetanosul 

- Botulismul 

Teritoriul judeţului Timiş este indemn de aceste boli. 

 

Controlul apei, alimentelor – produse de origine animală şi furajelor. 

 

3.3. ZOONOZE 

Prin planul cifric al acţiunilor sanitare veterinare medicii veterinari de stat efectuează 

acţiuni de depistare în unităţile de tăiere privind principalele boli transmisibile la om 

(zoonoze); 
- Trichineloza – B – 225 

- Cisticercoza – B – 252 

- Echinococoza – B – 053 

- Listerioza – C – 611 

- Salmoneloza – C – 620 

- Tuberculoza – B – 105 

- Leptospiroza – B – 056 

- Antrax – B – 051 

- Bruceloza – B – 103, B – 151, B – 152, B – 153 

- Campliobacterioza – B – 104 

- Botulism – C – 615 

- Rabie – B – 058 

- Parazitoze la peşti 

În  anul 2021, pe teritoriul judeţului Timiș s-au semnalat 25 focare de pestă porcină din 

care până la data 31.12.2021 s-au stins 22 focare. 

 

Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu 

Situaţia  de urgenţă produsă cel mai frecvent  pe teritoriul judeţului  Timiș este 

incendiul. În  perioada 2017-2021 pe teritoriul județul Timiș s-au produs 3118 incendii 

precum şi 3201 arderi necontrolate (care nu produc pagube materiale).    

Din totalul incendiilor, funcţie de domeniul de activitate unde s-au produs, în 

conformitate cu evaluarea statistică din ultimii 5 ani, avem următoarea repartiţie în procente: 

 

- 58 % s-au produs la gospodării cetăţeneşti, anexe şi terenuri ale acestora ; 

- 2 % la activităţi de servicii colective, sociale şi personale (culte, cultură, sportive, 

turism, etc.) ; 

- 3 % în comerţ şi alimentaţie publică ; 
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- 4 % la construcţii industriale de producţie şi de depozitare; 

- 20 % la mijloace de transport şi depozitare ; 

- 1 % învăţământ, sănătate şi asigurări sociale; 

- 12 % în alte domenii de activitate. 

Incendiile au fost generate de următoarele cauze probabile : 

- 28 % - scurtcircuit electric 

- 20 % - flacără 

- 9 % - jar sau scânteie 

- 43 % - alte surse 

În perioada 2017-2021, din cele 3118  de incendii produse pe raza judeţului 

Timiș, 1366 s-au manifestat în mediul urban (43,81%), iar 1752 în mediu rural (56,19 

%).    

Situaţia incendiilor şi arderilor necontrolate produse în perioada 2017-2021 pe 

teritoriul judeţului Timiș este redată în tabelul nr. 26, iar evoluţia numărului de 

incendii şi arderi necontrolate în aceeaşi perioadă este redată în figura nr. 10.    

 
Tabel 26- Situaţia incendiilor şi arderilor necontrolate produse pe teritoriul judeţului Timiș 

 în perioada 2017 - 2021 

Anul 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Incendii 663 595 656 563 641 3118 

Arderi necontrolate 893 511 802 403 592 3201 
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Fig. 10 - Graficul cu evoluţia numărului de incendii şi arderi necontrolate 

 

Cele mai importante intervenţii din anul 2021 sunt următoarele: 

  

- 29-30.03.2021, muniție neexplodată din al 2-lea război mondial în localitatea 

Beregsău Mare – a intervenit echipa pirotehnică a Detașamentului 1 Timișoara, fiind 

asanate 21 de mine antitanc, 21 de bombe de aruncător cal. 60 mm, 2 bombe de 

aruncător cal. 82 mm, proiectil expoziv cal. 100 mm, 64 de focoase de mine antitanc 

și 11 focoase de bombe de aruncător. 

 

–05.06.2021, ora 23:06  incendiu hală de producție SC FRIGOGLASS ROMÂNIA 

SRL în comuna Șag, DN59 Timișoara-Moravița, Km 16, au intervenit din cadru ISU 
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Timiș Detașamentul 1 și 2 Timișoara, Detașamentul Lugoj, Stația Deta, ISU Arad, 

ISU Caraș-Severin, ISU Hunedoara, ISU Alba și SVSU Parța, Șag și Recaș. A fost 

distrusă în totalitate hala de producție , inclusiv echipamentele aferente liniei de 

producție. A mai fost afectat de incendiu biroul de la parterul spațiului administrativ 

și zona recepție/expediție marfă. În urma incendiului nu au rezultat victime; 

 

- 20.06.2021, ora 23:55 – incendiu apartament în comuna Giroc, Str.Aviației, bl c4, 

ap 1,et.1 - a intervenit, Detașamentul 2 Timişoara, au ars toate materialele 

combustibile din camera, în spațiul incendiat fost găsită o persoană de sex masculin 

carbonizată, s-au evacuat și autoevacuat toți locatarii de la nivelul apartamentului 

incendiat, fiind afectate de fum camerele de la etajul 1 și holul de acces; 

 

- 25.06.2021- fenomene meteorologice periculoase pe raza localitații Sânnicolau 

Mare cu afectarea a 21 de case, instituții publice și rețele de electricitate. 

 

- 05.07.2021 – incendiu lan de grâu, pe raza localității Sânpetru Mare – a intervenit 

Stația Sânnicolau Mare, au ars 64 ha, din care 47 ha de grâu, 7 ha de secară și 10 ha 

de miriște. 

 

 - 03.08.2021, ora 13:20 – accident rutier pe raza localității Moșnița Nouă, sat Albina  

între un autotren și 4 autovehicule - a intervenit Detașamentul 1 Timișoara, rezultând 

7 victime,  3 decedați și 4 răniți; 

 

- 03.09.2021, ora 15:38 – incendiu autoturism electric pe raza localității Dumbravița, 

- a intervenit Detașamentul 1 Timișoara, fiind prima intervenție din România la un 

autoturism electric,fiind folosit procedeul de stingere a unui incendiu prin imersie; 

 

- 23.11.2021, ora 07.20 – incendiu Spital Psihiatrie Gătaia, s-a activat planul roșu de 

intervenție, au ars materialele combustibile ale unui pat din cadrul izolatorului din 

pavilionul cu nr.30 (secția a 4-a) și s-a deteriorat zugrăveala din izolator. Au fost 

evacuate 41 persoane (20 pacienți  de la parter și 21 pacienți de la etajul 1); 

 

- 16.11.2021, ora 12:09 – Stația de Pompieri Buziaș a intervenit pentru 

degajarea/scoaterea unei persoane prinsă sub un mal surpat de pământ, victima a fost 

scoasă in stare de conștiență și preluată pentru acordare îngrijiri medicale de către 

echipajul SMURD prezent la fața locului. 

În  judeţul Timiş în anul 2021 au avut loc 641 incendii  cu pagube (1,76 pe zi), 

faţă de 563 incendii în anul precedent. Cele mai multe incendii au avut loc în: Mun. 

Timişoara – 215; Mun. Lugoj – 33; Oraș Sânnicolau Mare – 22, Oraș Deta – 11, 

Oraș Buziaș – 6, Oraș Făget - 10.  
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Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale 

 

a) Participarea populaţiei la manifestări periodice 

 

Manifestările tradiţionale periodice sunt cele desfăşurate cu ocazia strânsului 

recoltelor, sărbători religioase, praznice, sărbători câmpeneşti, târguri de animale sau 

ale meşterilor populari, precum şi pe timpul festivalurilor, concertelor în aer liber.  

Activități social-culturale anuale preconziate a se desfășura pe teritoriul 

județului Timiș: Manifestările tradiţionale specifice judeţului Timiş pot fi structurate 

atât din punct de vedere al mediului în care au loc  respectiv urban sau rural, cât şi a 

categoriei în care se încadrează - economic, religios, cultural, sportiv etc. 

Principalele evenimente tradiţionale care au loc în comunele şi centrele urbane 

din judeţul Timiş sunt cele legate de biserică şi tradiţiile folclorice. 

Astfel, în fiecare an au loc în mediul rural Rugi (Hramurile bisericilor), 

majoritatea în perioada 15.08 – 08.09, ocazie cu care au loc concentrări mari de 

public şi manifestări culturale. 

 În cadrul altor genuri de manifestări tradiţionale pot fi amintite Festivalul Berii, 

Ruga Bănăţeană, Roadele Toamnei, Festivalul Vinului, Festivalul Inimilor, Student-

Fest, Kirchweih, Nedeea Românilor de Pretutindeni – Valea lui Liman, activităţi care 

cuprind spectacole de muzică populară şi pentru tineret, dar şi desfacerea unei game 

variate de bunuri. 

Anual se organizează în judeţ expoziţii şi concursuri pe cele mai variate 

domenii, dintre cele mai ample ca participanţi şi public fiind cele chinologice 

organizate în Timişoara la Pădurea Verde, în municipiul Lugoj precum şi expoziţii de 

păsări şi animale mici în Piaţa Bălcescu, spectacole pentru tineret organizate la Iulius 

Mall, Shoping City, în Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii şi în Piaţa Victoriei. 

Centrul Comercial Regional Timişoara organizează periodic expoziţii cu specific 

industrial (construcţii, confecţii) precum şi expoziţii de bunuri de larg consum, cu 

participarea unui public numeros.  

1. Sărbătorile naţionale şi internaţionale: 

- Ziua Naţională a României: activităţile comemorative se desfăşoară în 

localităţile mari ale judeţului, anual, în data de 01.12 - fără grad de risc; 
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 În municipiul Timişoara majoritatea manifestărilor se desfăşoară în Piaţa 

Victoriei şi Parcul Central, iar în celelalte localităţi locul de desfăşurare a acestora îl 

constituie primăriile, care sunt situate în zona centrală. 

- Unirea Principatelor Române: activităţile comemorative se desfăşoară, în 

municipiul Timişoara, la Monumentul Casa „Al. I. Cuza” – str. Eugeniu de Savoya, 

Monumentul „ Al. I. Cuza” – bd. Take Ionescu, situat în faţa Inspectoratului de 

Poliţie al Judeţului Timiş, în data de 24.01- fără grad de risc; 

-  Ziua Drapelului: activităţile comemorative se desfăşoară în Piaţa Libertăţii 

din Timişoara, în data de 26.06 - fără grad de risc; 

- Ziua Imnului Naţional: activităţile comemorative se desfăşoară în Piaţa 

Libertăţii din municipiul Timişoara, în data de 29.07- fără grad de risc; 

- Ziua Armatei: activităţile comemorative se desfăşoară în Piaţa Victoriei şi 

Parcul Central din Timişoara, în data de 25.10 - fără grad de risc; 

- Ziua Eroilor: activităţile comemorative se desfăşoară la Monumentul 

„Apărătorii Banatului” din Calea Şagului, Monumentul Eroilor din I şi al II – lea 

Război Mondial şi Monumentul Eroilor Germani, Monumentul Eroilor Sârbi şi 

Sovietici la Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei, municipiul Timişoara, mormântul 

Generalului Erou Dimitrie Petrescu Tocineanu din municipiul Lugoj şi Monumentul 

Eroilor Daci din satul Tapia, în data de 28.05- fără grad de risc; 

- Manifestări dedicate Revoluţiei din Decembrie 1989: Piaţa Operei, Piaţa 

Maria din municipiul Timişoara, Platoul Casei de Cultură a municipiului Lugoj, în 

perioada 16 – 22.12 - grad de risc scăzut; 

- Ziua Europei – în Piaţa Victoriei din municipiul Timişoara, 9 mai, grad de 

risc scăzut; 

- Ziua Independenţei – în Parcul Central din municipiul Timişoara, 9 mai, în 

municipiul Timişoara, grad de risc scăzut; 

-  Ziua Copilului, spectacol – la Muzeul Satului  şi în Parcul Copiilor din 

municipiul Timişoara, 1 iunie, fără grad de risc. 

 2. Zilele municipiilor, oraşelor şi comunelor: 

 Municipiul Timişoara – 3 august, Zilele municipiului Timişoara, grad de risc – 

scăzut; 

 Municipiul Lugoj – 20 decembrie, Zilele municipiului Lugoj, grad de risc – 

scăzut; 

 Oraşul Făget – 15 august, Zilele oraşului Făget, grad de risc – scăzut; 

 Oraşul Sânnicolau Mare – 8 septembrie, Zilele oraşului Sânnicolau Mare, grad de 

risc – scăzut; 

 Oraşul Jimbolia – 15 august, Zilele Jimboliene, grad de risc – scăzut; 

 Oraşul Recaş - 23 mai, Zilele oraşului Recaş, grad de risc – scăzut; 

 Oraşul Buziaş - 8 septembrie, Zilele oraşului Buziaş, grad de risc – scăzut; 

 Oraşul Deta – 31 august, Zilele oraşului Deta, grad de risc – scăzut; 
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 Oraşul Gătaia - Zilele oraşului Gătaia, anual în a doua zi a Paştelui Ortodox, grad 

de risc scăzut; 

 Oraşul Ciacova – 15 august – Sf. Maria Mare, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Balinţ – a doua zi de Sfintele Paşti, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Banloc – Înălţarea Domnului, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Bara – 23 aprilie - Sf. Gheorghe, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Beba Veche – 15 august – Sf. Maria Mare, la Căminul cultural, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Becicherecu Mic – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Belinţ – Zilele comunei, anual în a doua zi a Paştelui Ortodox, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Bethausen – ultima duminică din august, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Biled – 29 august, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Birda – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Bîrna – 15 august – Sf. Maria Mare, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Bogda – ultima duminică din august, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Boldur – 8 septembrie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Brestovăţ – 8 septembrie – Sf. Maria Mică, la Căminul cultural, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Cenad – de Rusalii, , la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Cenei – 15 august – Sf. Maria Mare, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Checea – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Chevereşu Mare – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Comloşu Mare – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Coşteiu – 23 aprilie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Criciova – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Curtea – 29 iunie – Sf. Apostoli Petru şi Pavel, la Căminul cultural, grad 

de risc scăzut; 

 Comuna Darova – 8 septembrie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Denta – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Dudeştii Noi – 26 octombrie – Sf. Dumitru, la Căminul cultural, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Dudeştii Vechi – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 
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 Comuna Dumbrava – 24-26 septembrie, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Dumbrăviţa – de Rusalii, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Fârdea – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Fibiş – la 5 săptămâni după Paşti, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Foieni – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Găvojdia – Înălţarea Domnului, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Ghilad – Zilele comunei, anual în a doua zi a Paştelui Ortodox, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Ghiroda – de Rusalii, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Ghizela – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Giarmata – 8 septembrie – Sf. Maria Mică, la Căminul cultural, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Giera – 15 august – Sf. Maria Mare, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Giroc – Zilele comunei, anual în a doua zi a Paştelui Ortodox, grad de 

risc – scăzut; 

 Comuna Giulvăz – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Gottlob – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Iecea Mare – ultima duminică din august, la Căminul cultural, grad de 

risc – scăzut; 

 Comuna Jamu Mare – de Sfintele Paşti, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Jebel – 20 iulie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Lenauheim – 8 septembrie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Liebling – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Lovrin – 29 iunie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Mănăştur – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Margina – 8 septembrie – Sf. Maria Mică, la Căminul cultural, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Maşloc – 15 iulie, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Moraviţa – 8 septembrie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Moşniţa Nouă – 20 iulie – Sf. Ilie, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Nădrag – de Rusalii, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Niţchidorf – de Rusalii, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Ohaba Lungă – 8 septembrie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Orţişoara – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Pădureni – 8 septembrie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 
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 Comuna Parţa – 8 septembrie – Sf. Maria Mică, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Peciu Nou – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Periam – 8 septembrie – Sf. Maria Mică, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Pietroasa – 29 iunie – Sf. Apostoli Petru şi Pavel, la Căminul cultural, 

grad de risc scăzut; 

 Comuna Pişchia – de Rusalii, la Căminul cultural, grad de risc scăzut; 

 Comuna Racoviţa – 8 septembrie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Remetea Mare – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Săcălaz – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Sacoşu Turcesc – 20 iulie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Şag – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Şandra – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Saravale – 21 mai - Sf. Constantin şi Elena, la Căminul cultural, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Satchinez –26 octombrie - Sf. Dumitru, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut;  

 Comuna Secaş – 8-9 septembrie, la Căminul cultural, grad de risc scăzut 

 Comuna Sânandrei – 26 octombrie - Sf. Dumitru, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut;  

 Comuna Sânpetru Mare – 23 aprilie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Ştiuca – 2 august, la Căminul cultural, grad de risc scăzut;  

 Comuna Teremia Mare – 15 august, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Tomeşti – 15 august – Sf. Maria Mare, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut; 

 Comuna Tomnatic – 8 septembrie – Sf. Maria Mică, la Căminul cultural, grad de 

risc scăzut; 

 Comuna Topolovăţu Mare – Zilele comunei, anual în a doua zi a Paştelui Ortodox, 

grad de risc scăzut; 

 Comuna Tormac – august, la Căminul cultural, grad de risc scăzut;  

 Comuna Traian Vuia – 20 iulie, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Uivar – ultima duminică din august, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut;  

 Comuna Valcani – 14 octombrie – Sf. Cuv. Parascheva, la Căminul cultural, grad 

de risc scăzut;  

 Comuna Variaş – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 

 Comuna Victor Vlad Delamarina – 23 mai, Zilele comunei, grad de risc – scăzut; 
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 Comuna Voiteg – 8 septembrie – Sf. Maria Mică, la Căminul cultural, grad de risc 

scăzut. 

 3. Sărbătorile organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale: 

- Ziua maghiarilor de pretutindeni – 15 martie, în municipiul Timişoara, grad de risc 

– scăzut; 

Zilele Basarabiei – 26 martie, în municipiul Timişoara, grad de risc – scăzut; 

- Târgul de Paşti – 01 aprilie – 01 mai, Piaţa Victoriei din municipiulTimişoara, zona 

centrală municipiul Lugoj, grad de risc scăzut; 

- Ziua Internaţională a Rromilor – 8 aprilie, în municipiile Timişoara şi Lugoj, 

oraşele Buziaş, Recaş, Jimbolia, Sannicolau Mare şi Făget, grad de risc – scăzut; 

- Timotion – Timişoara se mişcă – 14 aprilie, Piaţa Libertăţii din municipiul 

Timişoara, grad de risc scăzut; 

- Timfloralis – 19 – 21 aprilie, Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii şi Piaţa Unirii din 

municipiul Timişoara, grad de risc scăzut; 

- Zilele Cartierului Cetate – 25 aprilie, în municipiul Timişoara, grad de risc – scăzut; 

- Ziua Veteranilor, în municipiile Timişoara şi Lugoj, 29 aprilie, grad de risc – 

scăzut; 

- Jimbocicleta – 7 mai în oraşul Jimbolia, grad de risc – scăzut; 

- Ziua Europei – 09 mai, Piaţa Victoriei din municipiul Timişoara, grad de risc 

scăzut; 

- Festivalul OSUT – 12-14 mai, Complex studenţesc Timişoara, grad de risc – scăzut; 

- Crosul firmelor – 16 mai,  în municipiul Timişoara, fără grad de risc; 

- Color Run – 17 – 19 mai, Parcul Rozelor din municipiul Timişoara, grad de risc 

scăzut; 

- Revolution Festival – 31.05 – 02.06, Muzeul Satului din municipiul Timişoara, grad 

de risc – scăzut; 

- Ziua Copilului – 01 iunie, în municipiile Timişoara şi Lugoj, oraşele Jimbolia, 

Sannicolau Mare, Deta, Făget, Buziaş, fără grad de risc; 

- Festivalul artelor Timişorene – 03 – 06 iunie, Piaţa Victoriei din municipiul 

Timişoara, grad de risc scăzut; 

- Sărbătoarea berii, în municipiul Lugoj – 11-13 iunie, grad de risc – mediu; 

- Jimboblues, 12 iunie, în oraşul Jimbolia, în zona centrală a oraşului, grad de risc – 

scăzut; 

- Festivalul Inimilor – 8 - 11 iulie, în municipiul Timişoara, Parcul Rozelor, grad de 

risc – scăzut; 

- Verde pentru biciclete – 13 şi 14 iulie, Piaţa Victoriei şi traseu în municipiul 

Timişoara, grad de risc scăzut; 

- Zilele Cartierului Fabric – 17 iulie, în municipiul Timişoara, Piaţa Traian, grad de 

risc – scăzut; 
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- Liberty UVT Maraton – 02 - 03 iunie, în municipiul Timişoara, bulevardul Pîrvan, 

grad de risc – scăzut; 

- Festivalul Bega Bulevard – 18-20 iunie, în municipiul Timiş, în zona centrală a 

oraşului, Parcul Catedralei, grad de risc – scăzut; 

- House Parade – 30 iulie – 1 august, în municipiul Timişoara, Ferma nr. 7 situată pe 

Calea Aradului, grad de risc – scăzut; 

- Zilele municipiului Timişoara – 3- 5 august, în municipiul Timişoara, în Piaţa 

Victoriei, grad de risc – mediu; 

- Festivalul berii „Timişoreana”, în municipiul Timişoara – 02 - 04 august, grad de 

risc – mediu; 

- Festivalul Blues pentru Timişoara – 7- 8 august, în municipiul Timişoara, în Piaţa 

Unirii, grad de risc – scăzut; 

- Spectacol Mica Vienă – 14 august, în municipiul Timişoara, în Piaţa Unirii, grad de 

risc – scăzut; 

- Zilele Cartierului Freidorf – 3-5 septembrie, în municipiul Timişoara, în Parcul 

Petoffi Şandor, grad de risc – scăzut; 

- Ruga Timişoarei – 14 – 15 septembrie, din municipiul Timişoara, grad de risc – 

scăzut; 

- Plai Festival  – 14 – 16 septembrie, în Parcul Rozelor din municipiul Timişoara, 

grad de risc scăzut; 

- Ziua Minorităţilor – 21 – 22 septembrie, în Parcul Rozelor din municipiul 

Timişoara, grad de risc scăzut; 

- Ziua Mondială a Inimii – 26 septembrie, în municipiul Timişoara, în Piaţa Unirii, 

grad de risc – scăzut; 

- Crosul Loteriei – 03 octombrie, în municipiul Timişoara, pe arterele rutiere din 

centrul municipiului, grad de risc – scăzut; 

- Manifestaţia comemorativă Klapka Gyorgy – 5 octombrie, în municipiul Timişoara, 

Piaţa Sf. Gheorghe, grad de risc – scăzut; 

- Ziua Serviciilor Publice – 05 octombrie, în Piaţa Unirii din municipiul Timişoara, 

grad de risc scăzut; 

Festivalul Vinului – 29-31 octombrie, în municipiul Timişoara, la Stadionul Dan 

Păltinişan, grad de risc – mediu; 

 - Târgul de Crăciun – 01 decembrie – 07 ianuarie, în Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii 

şi Piaţa Unirii din municipiul Timişoara, zona centrală a municipiului Lugoj, grad de 

risc scăzut; 

- Revelion în aer liber – 31 decembrie, în Piaţa Victoriei din municipiul Timişoara, 

zona centrală a municipiului Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş, Deta şi 

Făget, grad de risc mediu. 

4. Sărbătorile religioase la nivel naţional şi local se caracterizează printr-o 

profundă înţelegere interconfesională de tip ecumenic, prin sărbătorile religioase cu 
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ocazia Sfintelor Paşti, hramul bisericilor, care este legat de calendarul sărbătorilor 

creştine, fiind denumite „Rugi bănăţene”. 

În toate localităţile: 

- Botezul Domnului (6 Ianuarie); 

- Învierea Domnului (Sfintele Paşti); 

- Sf. Mare Mucenic Gheorghe (luna Aprilie); 

- Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena (21 Mai); 

- Adormirea Maicii Domnului (15 August). 

În municipiul Timişoara: 

- Asociaţia Evanghelică „Sfântul Andrei – Drumul Crucii” – Vinerea Mare, fără grad 

de risc; 

- Marşul Învierii – a doua zi de Paşte, fără grad de risc; 

- Marşul Tinerii Catolici – 16 mai, fără grad de risc; 

- Concert de muzică creştină, Biserica Elim – 24 mai, fără grad de risc; 

- Hramul Bisericii Ortodoxe Ucrainene – 24-25 iulie, în municipiul Timişoara, la 

Biserica Ucraineană, grad de risc – scăzut; 

 

 5. Manifestări tradiţionale periodice: 

- Sărbătoarea Iepuraşului, în comuna Teremia Mare – anual, în a doua zi a Paştelui 

Catolic, fără grad de risc; 

- Hramul Bisericii Mănăstirea Săraca – 5 august, în localitatea Şemlacu Mic, fără 

grad de risc; 

- Hramul Mănăstirii Timişeni – 28 august, în localitatea Şag, fără grad de risc. 

- Sărbătoarea câmpenească Dealul Grindu Petrii – 8 august, în localitatea Sacoşu 

Mare, grad de risc scăzut; 

- Kerwai – 28 august, în oraşul Buziaş, în Parcul oraşului, fără grad de risc; 

- Vatra olarilor – 29 august, în localitatea Jupâneşti, în Parcul localităţii, grad de risc 

– scăzut; 

- Festivalul de folclor Pro Mureş – 4-5 septembrie, în localitatea Igriş, în lunca 

Mureşului, grad de risc – scăzut; 

- Spectacol Busuiocul Remeţean – 5 septembrie, în localitatea Remetea Mare, la 

Căminul cultural, grad de risc – scăzut; 

- Ruga Cartierului Mehala – 10 septembrie, în municipiul Timişoara, în Piaţa 

Mehala, grad de risc – scăzut; 

- Festivalul Plai – 10-12 septembrie, în municipiul Timişoara, Piaţa Unirii, grad de 

risc – scăzut; 

- Zilele Papricaşului şi Vinului – 3 octombrie, în oraşul Buziaş, în Parcul oraşului, 

grad de risc – scăzut; 

- Festivalul de folclor Recaş – 17 octombrie, în oraşul Recaş, la sala sporturilor, grad 

de risc – scăzut; 
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- Zilele Cartierului Calea Martirilor – 30-31 octombrie, în municipiul Timişoara, la 

Casa Tineretului, grad de risc – scăzut; 

- Festivalul Vinului Lugoj – 12-14 noiembrie, în municipiul Lugoj, platoul din faţa 

Casei de cultură a municipiului, grad de risc – scăzut; 

- Concursul culinar de Ignat – 20 decembrie, în oraşul Jimbolia, în piaţa oraşului, 

fără grad de risc; 

- Sărbătoarea Revelionului – 31 decembrie, în municipiul Timişoara, Piaţa Victoriei, 

grad de risc – mediu 

b) Mişcări sociale posibile 

Evenimentele social economice sunt reprezentate de manifestări promoţionale 

comerciale, desfăşurate pe tot parcursul anului, fără ritmicitate, cu excepţia târgurilor 

tradiţionale ce se organizează la date sau zile fixe, specifice pentru fiecare localitate. 

Manifestările politice sunt ocazionate de vizite oficiale ale demnitarilor străini 

şi români pe teritoriul judeţului, intensificate în anii electorali. 

Există de asemenea şi posibilitatea producerii manifestărilor de protest 

organizate de structurile sindicale ale marilor agenţi economici. 

 

c) Alte tipuri de riscuri 
În tabelul nr. 26 sunt prezentate zonele şi obiectivele cele mai mari din punct de 

vedere al riscului la producerea unor situaţii de urgenţă de pe teritoriul judeţului 

Timiș.  

Tabel 26-Obiective economice expuse diferitelor tipuri de riscuri 
Nr. 

crt. 
Zona / obiectivul cu risc crescut Tipul de risc 

1 
Hipermarketuri/supermarketuri: Selgros, Metro, Kaufland, Auchan, Lidl, 

Profi, Dedeman, Hornbach,  Iulius Town, Galeria 1 
Incendiu 

2 
Staţii de alimentare cu carburanţi situaţi pe raza judeţului  Incendiu, 

explozii 

3 Complex comercial EURO, spații comerciale de pe B-dul Brâncoveanu Incendiu 

4 

Continental AG, Zoppas Industries, ELBA, AEM, ABB Rometrics, 

Lipoplast, Nokia, B. Braun, Delphi Packard, Honeywell, Mondial, 

Siemens, Bosch, Azur, Procter & Gamble, Kromberg & Schubert, 

Dräxlmaier, Linde Gas, Incontro Prefabbricati, Mahle, Autoliv, TRW 

Automotive, Valeo, Coca-Cola, Fornetti, Flextronics, Hella, Dura, 

Ericsson, Comtim, Timișoreana alte obiective economice situate în 

parcurile industriale din judeţul Timiș 

Incendiu, 

explozie, 

poluare 

 

În anexa nr. 18 sunt materializate numărul și tipul principalelor situații de 

urgență ce au afectat unitățile administrativ teritoriale din județ în perioada 2017-

2021. 
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CAPITOLUL IV – ACOPERIREA RISCURILOR 

Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie şi intervenţie 

Acţiunile de protecţie şi intervenţie pentru limitare şi înlăturarea efectelor 

tipurilor de riscuri produse pe raza judeţului Timiș se vor desfăşura într-o concepţie 

unitară, cu respectarea următoarelor principii: 

a. pregătirea şi conducerea într-o concepţie unitară a acţiunilor, pe bază de 

planuri şi proceduri întocmite din timp, care se completează şi se actualizează la 

specificul situaţiilor create; 

b. concentrarea efortului principal pentru salvarea vieţii, bunurilor materiale şi 

protecţia mediului; 

c. economia de forţe şi mijloace prin întrebuinţarea graduală şi eficientă a 

acestora pe tipuri de urgenţe, pe etape, subetape de acţiune şi pe schimburi, potrivit 

scopului şi complexităţii misiunilor, în funcţie de amploarea situaţiilor de urgenţă; 

d. organizarea şi executarea oportună a manevrei de forţe şi mijloace în scopul 

concentrării 

efortului principal dintr-un raion (punct de lucru, obiectiv, sector) în altul, pe timpul 

acţiunilor de intervenţie, în funcţie de evoluţia situaţiei operative; 

e. realizarea şi menţinerea cooperării neîntrerupte între forţele participante la 

acţiunile de intervenţie, precum şi cu alte structuri existente în zonă şi solicitate în 

sprijin; 

f. conducerea continuă, fermă, suplă şi oportună a acţiunilor de intervenţie; 

g. asigurarea acţiunilor de intervenţie; 

h. menţinerea unei capacităţi permanente de răspuns prin constituirea unei 

rezerve de forţe şi 

mijloace.   

       Cursul acţiunilor  va fi stabilit funcţie de tipul de risc produs, intensitatea şi 

amploarea acestuia, cu respectarea planurilor și procedurilor de intervenție conform 

anexei nr. 22. 

 

La nivel judeţean, comandantul acţiunii este şeful Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiș. 

În situaţia în care şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne devine comandantul acţiunii, inspectorii şefi ai 

inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă devin de drept comandanţi ai intervenţiei în 

zona de competenţă. 

Subunităţile inspectoratului pentru situaţii de urgenţă vor constitui nucleele 

grupărilor de forţe şi mijloace constituite de comitetele locale, serviciile publice 

deconcentrate şi organizaţiilor nonguvernamentale. 

Nivelurile de acţiune sunt următoarele: 

- nivelul  local: acţionează forţe şi mijloace din unitatea teritorial 

administraivă respectivă; 

- nivelul judeţean: acţionează forţe şi mijloace din subordinea comitetului 

judeţean pentru situaţii de urgenţă; 
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- nivelul regional/naţional: acţionează forţe şi mijloace de intervenţie ale 

judeţului Timiș şi ale altor judeţe. 

 În funcţie de tipul de risc produs şi de localizarea acestuia, prin ordin a 

prefectului se convoacă capabilităţile cuprinse în Registrul de riscuri şi capabilităţi, în 

cele două urgenţe: Alpha şi Bravo. În cazul unor situaţii speciale de urgenţă care 

depăşesc forţele şi mijloacele judeţene, se solicită prin intermediul Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă activarea forţelor constituite la nivel naţional în 

urgenţa Charlie. Solicitarea introducerii urgenţelor Alfa şi Beta poate fi făcută către 

prefectul judeţului de către oricare dintre şefii instituţiilor cuprinse în Registrul de 

riscuri şi capabilităţi al judeţului Timiș.     

 O atenţie deosebită se acordă riscurilor cu manifestare transfrontalieră, care 

afectează judeţul Timiș şi judeţul Csonograd. Planificarea cursului acţiunilor se va 

face conform  Acordului de cooperare transfrontalier între ISU Timiș şi Directoratul 

de protecţie împotriva catastrofelor Csonograd semnat de către cele două instituţii.  

Din punct de vedere al organizării intervenţiei ISU Timiș teritoriul judeţului 

Timiș este împărţit în 7 raioane de intervenţie, conform figurii nr. 11 

 
Fig.11 Raioanele de intervenţie ale subunităţilor ISU Timiș 

Acţiunile de protecţie şi intervenţie pentru limitare şi înlăturarea efectelor 

tipurilor de riscuri produse pe raza judeţului Timiș se vor desfăşura într-o concepţie 

unitară, cu respectarea următoarelor principii: 

a) pregătirea şi conducerea într-o concepţie unitară a acţiunilor, pe bază de planuri şi 

proceduri întocmite din timp, care se completează şi se actualizează la specificul 

situaţiilor create; 
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b) concentrarea efortului principal pentru salvarea vieţii, bunurilor materiale şi 

protecţia mediului; 

c) economia de forţe şi mijloace prin întrebuinţarea graduală şi eficientă a acestora 

pe tipuri de urgenţe, pe etape, subetape de acţiune şi pe schimburi, potrivit 

scopului şi complexităţii misiunilor, în funcţie de amploarea situaţiilor de urgenţă; 

d) organizarea şi executarea oportună a manevrei de forţe şi mijloace în scopul 

concentrării efortului principal dintr-un raion (punct de lucru, obiectiv, sector) în 

altul, pe timpul acţiunilor de intervenţie, în funcţie de evoluţia situaţiei operative; 

e) realizarea şi menţinerea cooperării neîntrerupte între forţele participante la 

acţiunile de intervenţie, precum şi cu alte structuri existente în zonă şi solicitate în 

sprijin; 

f) conducerea continuă, fermă, suplă şi oportună a acţiunilor de intervenţie; 

g) asigurarea acţiunilor de intervenţie; 

h) menţinerea unei capacităţi permanente de răspuns prin constituirea unei rezerve de 

forţe şi mijloace. 

 Asistenţa medicală de urgenţă este asigurată pe teritoriul judeţului Timiș de 

mijloacele tehnice şi personalul atât  aparţinând I.S.U.J. Timiș, serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă, cât si Serviciului de Ambulanţă judeţean Timiș situaţia 

existentă în prezent fiind cea din tabelul 2. 

 

Tabel nr. 27- Capabilităţile medicale de urgenţă existent la nivelul judeţului Timiș 

Mijloace Forţe 

Ambulanţe 
PM

A 

Ambulanţe Alte 

tipuri 
Medici Asistenţi Paramedici 

C1/C2 B1/B2 
A1/A2 

13 84 2 32 20 62 162 451 

 

 

La producerea tipurilor de riscuri se va acţiona astfel: 

 Salvarea vieţii persoanelor aflate în zona de acţiune a riscului este 

prioritară. Salvarea persoanelor trebuie să fie urmată în cel mai scurt timp 

de asigurarea condiţiilor de cazare, hrănire şi acordare a asistenţei medicale 

pentru sinistraţi; 

 Ulterior salvării persoanelor se va acţiona pentru salvarea animalelor, 

bunurilor materiale, valorilor culturale aflate în zona de acţiune a 

riscului; 

 Concentrarea efortului prin alocarea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie se 

face pentru salvarea persoanelor, în zonele cele mai afectate de tipul de risc 

produs; 

 Constituirea rezervelor de intervenţie este obligatorie. De regulă, funcţie 

de situaţia produsă, rezervele de forţe şi mijloace vor fi dispuse cât mai 
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aproape de zonele în care se intervine, folosindu-se spaţiile de dispunere a 

tehnicii, de hrănire şi cazare a personalului existente pe raza unităţilor 

administrativ – teritoriale;  

 Manevra de forţe şi mijloace constituie principala modalitate de adaptare a 

dispozitivului de intervenţie la evoluţia riscului produs. Manevra stă la baza 

concentrării efortului. 

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori 

limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 

1. Monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 

hidrografici, şi transmiterea avertizărilor / alertelor către C.J.S.U. şi 

C.L.S.U. de pe raza judeţului Timiș: 

 Monitorizarea tipurilor de riscuri pe teritoriul judeţului Timiș are loc prin 

eforturile conjugate ale dispeceratelor serviciilor de urgenţă profesioniste 

precum şi ale altor instituţii din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Timiș şi centrelor operative cu activitate nepermanentă care 

după activare asigură permanenţa la primăriile localităţilor, respectiv 

activitatea de secretariat a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 

 Datele şi informaţiile despre tipurile de riscuri se vor concentra la 

Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului 

Timiș, care întocmeşte rapoarte informative către Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Timiș/Prefectura Judeţului Timiș, Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă;  

 Datele şi informaţiile de interes general vor fi transmise prin grija 

dispeceratului comun din cadrul I.S.U. „Banat” al  jud. Timiș tuturor 

instituţiilor implicate. 

2. Pregătirea forţelor şi mijloacelor, dotarea cu materiale şi mijloace, 

supravegherea punctelor critice, identificarea clădirilor care prezintă risc, 

etc.: 

 Se stabilesc 4 etape de pregătire a forţelor şi mijloacelor destinate 

intervenţiei în situaţii de urgenţă: 

 Gradul I: informarea factorilor de conducere despre evoluţia 

potenţial periculoasă a tipurilor de risc; 

 Gradul II: verificarea forţelor şi mijloacelor avute la dispoziţie 

de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi de către 

serviciile de urgenţă; actualizarea bazelor de date; 

 Gradul III: activarea centrelor operative cu activitate 

nepermanentă care să asigure serviciul de permanenţă la sediile 

primăriilor şi desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale 

comitetelor locale pentru analiza situaţiei create şi stabilirea 

măsurilor ce vor fi luate pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
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situaţiilor de urgenţă; prin ordin al Prefectului Judeţului Timiș   

s-a stabilit că activarea permanenţei în cadrul primăriilor are 

loc începând cu introducerea codurilor de nivel GALBEN;   

 Gradul IV: alertarea forţelor şi mijloacelor, aducerea acestora 

în stare completă de operativitate şi desfăşurarea acţiunilor de 

intervenţie; prin ordin al Inspectorului general s-a stabilit că 

trecerea la creşterea capacităţii operaţionale are loc începând 

cu introducerea codurilor de nivel PORTOCALIU, dacă nu se 

specifică punctual alte măsuri.  

 Dotarea cu mijloace şi materiale de intervenţie se realizează în două direcţii 

principale: 

 Dotarea cu tehnică şi materiale de intervenţie a structurilor 

destinate să intervină în situaţii de urgenţă; 

 Dotarea cu materiale şi tehnică de intervenţie pentru 

constituirea rezervei operative a comitetelor pentru situaţii de 

urgenţă. 

3. Informarea populaţiei asupra modului de comportare la producerea 

riscurilor şi pregătirea pentru punerea în aplicare a măsurilor de 

autoprotecţie, respectiv autoevacuare: 

 Informarea populaţiei asupra modului în care să acţioneze în cazul 

producerii diferitelor tipuri de riscuri este o îndatorire principală, 

permanentă, a tuturor structurilor care au atribuţii în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 

 Căile de informare a populaţiei sunt următoarele: 

 Informarea elevilor în cadrul programelor instituite de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș; 

 Difuzarea materialelor  informative de genul broşurilor şi 

pliantelor, în rândul populaţiei, cu ocazia diferitelor 

manifestări; 

 Utilizarea mass – media şi internet (social media, siteuri); 

Scopul ultim al activităţii de informare a populaţiei este dezvoltarea unei 

culturi a situaţiilor de urgenţă în rândul populaţiei judeţului Timiș; 

4. Exerciţii: 

 Exerciţiile desfăşurate de serviciile de urgenţă şi structurile comitetelor 

judeţean / locale pentru situaţii de urgenţă vor urmări realizarea 

interoperabilităţii între structurile care intervin, creşterea capacităţii de 

acţiune, verificarea documentelor de organizare şi planificare a măsurilor de 

protecţie şi intervenţie; 

 Iniţierea exerciţiilor şi aplicaţiilor poate fi rezultatul iniţiativei oricăreia 

dintre structurile cu atribuţii în realizarea intervenţiei; 
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 În cadrul exerciţiilor se va urmări realizarea unei cooperări largi între toate 

structurile care asigură funcţii de sprijin; 

 O atenţie specială se va acorda desfăşurării exerciţiilor şi aplicaţiilor 

comune, cu participare internaţională, cu angrenarea forţelor şi mijloacelor 

transfrontaliere, în cadrul Euroregiunii DKMT sau în cadrul acordului de 

cooperare transfrontalier în situaţii de urgenţă între Timiș - Csonograd. În 

principiu, se va desfăşura minim o aplicaţie internaţională pe an. 

Planificarea exerciţiilor de cooperare în domeniul situaţiilor de urgenţă la 

nivelul judeţului Timiș în 2022-2023 este cea din anexa nr.19 

Activităţi preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul 

prevenirii riscurilor pe raza judeţului Timiș: 

 Toate structurile cu atribuţii pentru prevenirea manifestării tipurilor de risc vor 

desfăşura controale, în domeniile specifice, conform planificării proprii şi a 

reglementărilor din domeniul de competenţă conform anexei nr. 20; 

 Structurile care execută controale şi inspecţii de prevenire a manifestării 

riscurilor sunt: 

 Prefectura Judeţului Timiș; 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiș; 

 Inspectoratul Județean în Construcţii; 

 Agenția de Protecția  Mediului; 

 Garda Națională de Mediu – Comisariatul jud. Timiș; 

 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timis; 

 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Timiș; 

 Poliția Locală 

 S.C. AQUATIM S.A. 

 Controalele şi inspecţiile de prevenire vor fi efectuate de către colective mixte 

formate din specialişti ai serviciilor publice deconcentrate care vor urmări pe 

domenii specifice modul de pregătire de către C.L.S.U. a: monitorizării 

riscurilor, capacitării forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie, dotării cu 

mijloace şi materiale destinate intervenţiei, organizării personalului, informării 

populaţiei, gradului de operativitate a serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă; 

 Avizarea / autorizarea de securitate la incendiu şi de protecţie civilă: va urmări 

respectarea prevederilor cadrului legal privind securitatea la incendiu şi 

îndeplinirea criteriilor din punct de vedere al protecţiei civile; 

 Asistenţa tehnică de specialitate se va acorda de către personalul desemnat în 

acest scop, la solicitatea C.L.S.U., instituţiilor publice, operatorilor economici 

sau persoanelor fizice; 
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 Constatarea şi sancţionarea încălcării normelor legale se face de către serviciile 

specializate în scopul de a elimina comportamentele şi activităţile dăunătoare 

care pot favoriza producerea riscurilor. 

Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor 

 Alertarea şi/sau alarmarea pentru intervenţie a structurilor sistemului 

judeţean de management al situaţiilor de urgenţă, conform Concepţiei unice pentru 

intervenţie în situaţii speciale, are loc astfel: 

 Activarea forţelor se face în trei coduri de urgenţă: 

o codul Alpha: pentru celulele de alarmă organizate la nivel judeţean 

şi cele cu competenţă regională, cu program de lucru 24/24 ore şi cu 

timp de operaţionalizare de la 3 minute până la 60 minute; 

o codul Bravo: pentru celulele de alarmă organizate la nivel judeţean 

şi cele cu competenţă regională cu timp de operaţionalizare mai mare 

de 60 minute; 

o codul Charlie 

Competenţa de introducere a codurilor Alpha şi Bravo revine Inspectoratului  

pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș. Forma mesajului va fi 

următoarea: ALPHA – TIP RISC (exemplu: ALPHA – Accident chimic). 

 Niveluri ierarhice:  

 Nivel local: se face de către preşedintele C.L.S.U. din proprie iniţiativă 

sau ca urmare a mesajului primit de la Centrul Operaţional Judeţean; 

 Nivel judeţean: se face de către Centrul Operaţional Judeţean. 

 Organizarea înştiinţării / alarmării şi mijloacele prin care se execută (a se 

vedea  anexa nr. 7) sunt specificate în Planul de înştiinţare / alarmare în cazul 

producerii situaţiilor de urgenţă al judeţului Timiș. 

 Intervenţiile de amploare şi durată se desfăşoară pe 3 nivele: 

 Operaţional - zona de intervenţie efectivă; 

 Tactic - zona de conducere  a celor care intervin;    

 Strategic - zona de suport şi decizie; 

 La nivel operaţional intervin echipajele serviciilor de urgenţă pentru 

salvarea victimelor, transportul răniţilor la punctele de adunare / acordare a 

primului ajutor, limitarea şi înlăturarea efectelor tipului de risc produs. 

Conducerea în această zonă este atributul comandanţilor intervenţiei sau a 

sectoarelor de intervenţie; 

 La nivel tactic se află punctele de comandă mobile, mijloacele de 

comunicaţie cu sediile serviciilor de urgenţă şi releele de comunicaţii dintre 

nivelele operaţional şi strategic. În această zonă se centralizează toate 

raportările şi solicitările celor care intervin la nivel operaţional şi se trimit la 
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nivelul strategic. Conducerea în această zonă este atributul comandantului 

acţiunii. 

 La nivel strategic vor fi dispuşi membrii Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă al judeţului Timiș şi specialiştii instituţiilor 

publice/operatorilor economici afectaţi, respectiv reprezentanţii comitetelor 

locale pentru situţii de urgenţă în raza administrativ - teritorială a cărora s-

au produs situaţiile de urgenţă; dacă nu se hotărăşte altfel, nivelul strategic 

va fi activat în cadrul Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a 

Intervenţiei pentru a putea utiliza eficient facilităţile oferite de Sistemul de 

Management Informaţional al Situaţiilor de Urgenţă produse pe raza 

judeţului Timiș. 

Misiunile care trebuie executate de către structurile specializate pe urgenţe sunt 

următoarele: 

A. În urgenţa I  sunt executate misiuni în scopul prevenirii agravării situaţiei 

de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acestora astfel: 

1. deblocarea căilor de acces şi a adăposturilor; 

2. limitarea efectelor negative în cazul riscului iminent de prăbuşire a unor 

construcţii; 

3. salvarea victimelor; 

4. acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 

5. descoperirea, identificarea şi paza elementelor de muniţie nefuncţionale sau 

neexplodate; 

6. limitarea şi înlăturarea avariilor la reţelele de gospodărie comunală; 

7. evacuarea şi asigurarea măsurilor de adăpostire a populaţiei şi a sinistraţilor 

aflaţi în zonele supuse riscurilor; 

8. stingerea incendiilor; 

9. decontaminarea personalului, terenului, clădirilor şi tehnicii; 

10. asigurarea mijloacelor de subzistenţă. 

B. În urgenţa a II-a se continuă acţiunile din urgenţa I, concentrându-se la 

locul evenimentului forţe şi mijloace de intervenţie  şi se îndeplinesc toate celelalte 

misiuni specifice, până la terminarea acţiunilor de intervenţie. Acestea se referă la: 

1. dispersarea personalului şi bunurilor proprii în afara zonelor supuse 

riscurilor complementare; 

2. evacuarea, protejarea şi, după caz, izolarea persoanelor contaminate; 

3. asigurarea suportului logistic privind amenajarea şi deservirea taberelor 

pentru sinistraţi; 

4. constituirea rezervei de mijloace de protecţie individuală şi colectivă; 

5. decontaminarea personalului, terenului, clădirilor şi tehnicii, dacă situaţia o 

impune; 
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6. executarea controlului contaminării radioactive, chimice şi biologice a 

personalului şi bunurilor proprii; 

7. executarea controlului contaminării surselor de apă potabilă; 

8. executarea controlului sanitar-epidemic în zonele de acţiune a forţelor şi 

mijloacelor proprii; 

9. asanarea terenului de muniţia neexplodată, rămasă în urma conflictelor 

militare; 

10. refacerea sistemului de alarmare şi a celui de comunicaţii şi informatică; 

11. controlul şi stabilirea măsurilor pentru asigurarea viabilităţii unor căi de 

comunicaţie, pentru transportul şi accesul forţelor şi mijloacelor de 

intervenţie; 

12. asigurarea mijloacelor de subzistenţă; 

13. îndeplinirea altor misiuni stabilite prin lege. 

Informarea personalului de conducere asupra situaţiei create are loc prin 

următoarele forme: 

o Transmiterea de S.M.S-uri de către I.S.U. Timiș; 

o Transmiterea de fax-uri; 

o Şedinte ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 

o Şedinţe ale comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă; 

o Şedințe de comandă; 

o Şedinţe de cooperare. 

 Transmiterea alertelor / avertizărilor şi a informărilor privind 

depăşirile de cote pe raza judeţului Timiș: 

Deplasarea la locul intervenţiei are loc pe traseele stabilite cu respectarea 

regulilor şi măsurilor de siguranţă în cazul deplasării pe drumurile publice. 

Deplasarea la locul intervenţiei a forţelor şi mijloacelor de urgenţă se face 

conform deciziei proprii fiecărui serviciu, locul de întâlnire fiind locul intervenţiei. 

În cazul situaţiilor de urgenţă care se manifestă pe o zonă extinsă sau a căror 

localizare nu este precisă şi deci necesită acţiuni de căutare – salvare, se vor stabili 

unul sau mai multe puncte de întâlnire a forţelor, la limita raionului în care urmează 

să se execute căutarea.  

Deplasarea se face cu mijloacele de semnalizare optică şi acustică în funcţiune. 

Intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea 

dispozitivului preliminar de intervenţie au loc cu respectarea următoarelor reguli: 

 Dispozitivul preliminar de intervenţie trebuie să faciliteze realizarea 

dispozitivului de intervenţie; 

 Protecţia personalului şi tehnicii proprii este prioritară; 

Transmiterea dispoziţiilor preliminarii urmăreşte pregătirea tehnicii şi 

materialelor şi realizarea unor măsuri minime de protecţie şi intervenţie funcţie de 

datele deţinute înainte de realizarea recunoaşterii. 
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Dispoziţiile preliminarii pot fi transmise astfel: 

 Pe timpul deplasării către locul intervenţiei, prin mijloacele de 

comunicaţii şi informatice; 

 La ajungerea în zona afectată de tipul de risc produs, înainte sau 

concomitent cu executarea recunoaşterii. 

Recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei, darea ordinului de 

intervenţie se realizează urmărindu-se: 

 Stabilirea cât mai exactă a caracteristicilor riscului produs; 

 Prezentarea de către responsabili pe probleme specifice a unor evaluări 

concrete a ale situaţiei; 

 Stabilirea a 2 – 3 cursuri ale acţiunilor şi selectarea celui mai adecvat; 

 Darea oportună a ordinului de intervenţie. 

Evacuarea, salvarea şi / sau protejarea persoanelor, animalelor şi 

bunurilor: 

 Se va acţiona cu prioritate pentru salvarea persoanelor şi asigurarea 

condiţiilor de supravieţuire pentru sinistraţi; 

 Detalierea măsurilor de evacuare este cuprinsă în Planul de evacuare în 

cazul producerii situaţiilor de urgenţă pe raza judeţului Timiș. 

Realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia 

concretă: 

 Se va realiza un dispozitiv de intervenţie flexibil, păstrând libere căile de 

acces necesare pentru realizarea manevrei; 

 Pentru dispozitivul de intervenţie adoptat se va realiza un sistem de 

comunicaţii care să permită coordonarea forţelor şi mijloacelor; 

 Şefii sectoarelor de intervenţie vor fi stabiliţi de către comandantul 

intervenţiei, de regulă dintre comandanţii formaţiunilor de intervenţie, ale 

I.S.U.J. sau ale forţelor de cooperare; 

 Se va realiza rezerva de forţe şi mijloace; 

 Atât dispozitivul de intervenţie cât şi rezerva de forţe şi mijloace vor fi 

astfel dispuse încât personalul şi tehnica să nu se afle sub acţiunea efectelor 

riscului produs. 

Manevra de forţe şi mijloace: 

 Este metoda principală prin care dispozitivul realizat se adaptează situaţiei 

concrete; 

 Se realizează prin gruparea de resurse la locul intervenţiei, în scopul 

concentrării efortului pe direcţiile de intervenţie, concomitent cu asigurarea 

scoaterii efectivelor, tehnicii şi materialelor pentru intervenţie din zonele cu 

pericol iminent. 

 Manevra trebuie să fie simplă în concepţie, să corespundă misiunii, să se 

execute în timp scurt şi să asigure continuitatea intervenţiei. 



 

 
S e c r e t a r i a t u l  t e h n i c  p e r m a n e n t  a l  C J S U  TIMIȘ Pagina 112 

Localizarea şi limitarea efectelor riscului produs: 

 Acţiunile de protecţie şi intervenţie vor fi astfel hotărâte încât să aibă drept 

rezultat localizarea şi limitarea efectelor riscului produs, în special prin 

eliminarea posibilităţii propagării efectelor riscului prin declanşarea altor 

tipuri de riscuri; 

 Operaţiunile concrete de localizare şi limitare a efectelor riscului produs se 

vor desfăşura cu respectarea procedurilor standard operaţionale şi a 

măsurilor de siguranţă; 

 Prioritară este asigurarea securităţii persoanelor care intervin. 

Înlăturarea efectelor riscului produs: 

 Este o acţiune specializată a structurilor cu atribuţii în domeniu, care 

asigură funcţii de sprijin; 

 Este prioritară reabilitarea infrastructurii pentru a se crea posibilitatea ca 

prin acţiunile ulterioare să se restabilească starea de normalitate; 

 Înlăturarea efectelor riscului produs se va realiza sub coordonarea 

preşedinţilor C.L.S.U., respectiv C.J.S.U. 

Regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii: 

 Raionul de regrupare se stabileşte de către comandantul acţiunii; 

 Condiţiile minime necesare pentru alegerea raionului de regrupare sunt: 

existenţa căilor de acces, posibilitatea de trecere rapidă la îndeplinirea unei 

noi misiuni, existenţa mijloacelor te comunicaţii, existenţa spaţiilor de 

cazare şi hrănire. 

Stabilirea cauzei producerii riscului, a condiţiilor care au favorizat 

evoluţia acestuia şi a urmărilor: 

 Cauza producerii riscului va fi stabilită de către un colectiv de specialişti 

numiţi de comandantul acţiunii şi şefii structurilor de cooperare; 

 La nivelul C.L.S.U. se vor numi comisii de evaluare a urmărilor riscului 

produs care vor înainta către Secretariatul tehnic permanent  al C.J.S.U. 

documentele rezultate în urma evaluării. 

Întocmirea procesului – verbal de intervenţie şi a raportului de 

intervenţie: 

 Procesul verbal de intervenţie şi raportul de intervenţie la acţiunile de 

intervenţie specifice desfăşurate de către I.S.U.J. se întocmesc conform 

metodologiei în vigoare de către fiecare dintre structurile care participă la 

intervenţie; 

 Rapoartele operative / intervenţie pentru celelalte tipuri de riscuri de 

întocmesc conform procedurilor proprii ale instituţiilor cu rol primar în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de respectivele tipuri de risc, în  

cazul apariţiei sau producerii situaţiilor de urgenţă; de asemenea se vor 
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utiliza aplicaţiile informatice special destinate din dotarea dispeceratului 

ISUJ, cu respectarea procedurilor de lucru specifice fiecăreia; 

 Centralizarea rapoartelor subunităţilor şi ale C.L.S.U. se face de către 

dispeceratul I.S.U.J.; 

 Rapoartele informative se transmit de către dispeceratul I.S.U.J. la 

Prefectură/CJSU,   I.G.S.U. şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. 

Retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul intervenţiei în locurile de 

dislocare permanentă:   

 Retragerea în locurile de dislocare permanentă se face la ordinul 

comandantului acţiunii; 

 Despre ajungerea în locurile de dislocare permanentă comandanţii forţelor 

de intervenţie vor raporta la dispeceratul inspectoratului. 

 

Restabilirea capacităţii de intervenţie: 

 Restabilirea capacităţii de intervenţie trebuie să aibă loc în cel mai scurt 

timp pentru a da posibilitatea executării altor misiuni de intervenţie; 

 De restabilirea capacităţii de intervenţie răspund comandanţii forţelor de 

intervenţie (comandanţii intervenţiei, comandantul acţiunii). 

Informarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi 

a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) despre modul de 

desfăşurare al acţiunilor de protecţie şi intervenţie: 

 Informarea IGSU și DSU are loc în următoarele faze ale desfăşurării 

intervenţiei: la primirea anunţului despre riscul produs, la începerea 

acţiunilor de intervenţie, la modificarea situaţiei create – prin înscrierea 

tuturor comentariilor în fişa de caz şi trimiterea acesteia, la terminarea 

acţiunilor de intervenţie; 

 Funcţie de durata acţiunilor de intervenţie, comandantul acţiunii poate 

stabili şi alte faze de raportare. 

Analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire / optimizare 

necesare: 

 Analiza intervenţiilor, respectiv stabilirea măsurilor de optimizare şi 

generalizarea experienţei pozitive au loc cu întregul personal care a 

participat la intervenţie în cadrul activităţilor periodice de evaluare; 

 Pentru forţele coordonate de către C.L.S.U., respectiv de C.J.S.U., analiza 

intervenţiilor va avea loc în şedinţe de comitet local sau judeţean. 

 Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă ale acţiunilor 

 Fazele de urgenţă ale acţiunilor de intervenţie ale structurilor serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă, funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia 

riscului produs, sunt următoarele: 
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 Urgenţa I – asigurată de către gărzile de intervenţie ale subunităţilor în 

raionul cărora s-a produs riscul; 

 Urgenţa a-II-a – asigurată de către subunităţile Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiș; 

 Urgenţa a-III-a – asigurată de către subunităţile I.S.U.J. Timiș în cooperare 

cu cele ale inspectoratelor judeţelor limitrofe; 

 Urgenţa a-IV-a – asigurată de grupări operative dislocate la ordinul 

inspectorului general al I.G.S.U., în cazul unor intervenţiie de amploare şi 

de lungă durată. 

Din punct de vedere al structurilor coordonate de către comitetele pentru 

situaţii de urgenţă, fazele de urgenţă sunt:  

 Urgenţa I – asigurată de forţele existente pe raza unităţii administrativ 

teritoriale unde   s-a produs riscul; 

 Urgenţa II – asigurată de către forţele coordonate de către C.J.S.U. Timiș. 

Secţiunea a 4-a. Acţiuni de protecţie – intervenţie 

Salvarea şi / sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, 

evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, 

medicamente şi materiale de primă necesitate: 

 Salvarea şi protejarea oamenilor este prioritară în toate situaţiile; 

 Salvarea persoanelor care se află sub acţiunea efectelor riscurilor produse 

are loc pe toată durata intervenţiei, începând cu etapa executării 

recunoaşterii; 

 Când se constată existenţa unui număr mare de victime se vor constitui 

echipe într-un număr suficient de mare;  

IMPORTANT: La constatarea unui număr de 11 victime se activează Planul 

Roşu al judeţului Timiș, conform procedurilor cuprinse în respectivul plan;    

 Salvarea şi protejarea populaţiei reprezintă o acţiune deosebit de complexă 

la care participă toate forţele care cooperează; 

 Transportul victimelor de va executa cu ambulanţele I.S.U.J., ale 

Serviciului de Ambulanţă Timiș, ale structurilor sanitare existente pe raza 

judeţului Timiș; 

 Transportul sinistraţilor, animalelor şi bunurilor materiale, spre locurile în 

care se evacuează, se va efectua conform prevederilor Planului de evacuare 

în situaţii de urgenţă al judeţului Timiș; 

 Animalele evacuate vor fi dislocate în locurile stabilite prin planul judeţean 

de evacuare asigurându-li-se hrană şi asistenţă sanitar – veterinară; 

 Se va acorda o atenţie deosebită asistenţei medicale acordate sinistraţilor 

precum şi preîntâmpinării apariţiei epidemiilor în taberele de sinistraţi. 
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Acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la 

evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi:  

 Primul ajutor premedical şi medical se va acorda de către personalul 

structurilor sanitare în cooperare cu personalul Filialei judeţene a Crucii 

Roşii; 

 Evacuarea în situaţii de urgenţă va fi coordonată de Centrul de Coordonare 

a Evacuării; 

 Toate serviciile publice deconcentrate, instituţiile publice şi organizaţiilor 

neguvernamentale vor contribui la realizarea acţiunilor de evacuare, prin 

funcţiile de sprijin pe care le asigură; 

 Primul ajutor psihologic va fi acordat de structurile desemnate de Direcția 

de Sănătate Publică a judeţului Timiș, precum şi a psihologilor din cadrul 

Colegiul Psihologilor din România – filiala Timiș. 

Aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul 

producerii situaţiei de urgenţă specifice: 

 Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică revine structurilor 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi 

Poliţiei Locale; 

 În raioanele evacuate vor fi instituite restricţii de acces şi se va asigura paza 

clădirilor evacuate şi a bunurilor materiale rămase; 

 Persoanele evacuate vor fi luate în evidenţă de organele serviciului de 

evidenţă informatizată a populaţiei precum şi de către personalul posturilor 

de poliţie din zonele rurale. 

 Dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca 

accesibile: 

 Pe itinerariile de deplasare pentru evacuare vor fi intituite restricţii de 

circulaţie şi vor avea prioritate convoaiele ce transportă evacuaţi; 

 În taberele de sinistraţi se va asigura ordinea şi siguranţa publică, respectiv: 

prevenirea panicii, prevenirea apariţiei elementelor infracţionale, 

respectarea dispoziţiilor organelor de conducere ale taberelor; 

 Organele care administrează comunicaţiile rutiere şi de cale ferată vor 

stabili, vor marca şi vor comunica organelor de poliţiei, organelor media şi 

participanţilor la trafic, rutele ocolitoare care să permită continuarea 

deplasărilor fără a intra în zonele afectate de tipul de risc produs. 

Diminuarea şi / sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni 

esenţiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia 

populaţiei: subunităţile ISU şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente 

serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile 

instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi 

securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi / sau care asigură 
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servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule 

ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, rezervoarele de apă şi staţiile de 

pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi 

şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru 

învăţământ. 

 Compartimentul de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în 

construcţii Timiș gestionează evidenţa clădirilor posibil a fi afectate de 

situaţii de urgenţă, în special cutremure şi alunecări de teren şi determină 

gradul de afectare după producerea tipului de risc; de asemenea va stabili 

dacă clădirile afectate pot fi în continuare utilizate, va institui dacă este 

cazul restricţii privind utilizarea clădirilor şi măsuri de consolidare; 

 Structurile cu atribuţii în situaţii de urgenţă, conform planurilor proprii de 

evacuare vor fi în măsură să organizaze în alte locaţii desfăşurarea 

activităţilor specifice şi asigurarea funcţiilor de sprijin repartizate; 

 Operatorii economici şi instituţiile publice deţinătoare de substanţe 

periculoase, la producerea riscurilor vor pune în aplicare planurile proprii 

întocmite (Seveso); 

 Furnizorii de utilităţi publice vor opri furnizarea în obiectivele şi zonele 

afectate iar după desfăşurarea acţiunilor de intervenţie vor reface reţelele 

afectate; 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă în cooperare cu Compania de Apă 

gestionează baza de date referitoare la posibilităţile de alimentare cu apă a 

autospecialelor de stingere; 

 Forţe ale poliţiei şi jandarmilor vor asigura paza clădirilor afectate în care 

se află explozivi, până la restabilirea stării de normalitate. 

Limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlătuarea efectelor 

acesteia cu mijloacele din dotare:  

 Funcţie de tipul riscului produs acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor 

vor fi desfăşurate de forţele şi mijloacele specifice; 

 În toate situaţiile se va organiza cooperarea între forţele şi mijloacele care 

desfăşoară intervenţia.  

 

 

Secţiunea a 5-a. Instruirea 

 

 Pregătirea personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă are loc prin 

următoarele forme:   

 desfăşurarea activităţilor de pregătire continuă, în baza atribuţiilor 

stabilite prin fişa postului; 
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 documentare în obiective, localităţi, instituţii publice, construcţii cu 

aglomerări de persoane şi la operatorii economici sursă de risc din zona 

de competenţă; 

 executarea de exerciţii; 

 prezentări şi studii de caz privind intervenţiile desfăşurate. 

Pregătirea personalului serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă are 

loc sub coordonarea inspectoratului, prin convocări, participarea la exerciţii şi 

aplicaţii; 

Pregătirea personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă are loc prin 

convocări, cursuri şi participarea la exerciţii şi aplicaţii. 

Pregătirea personalului comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă are loc 

prin desfăşurarea de şedinţe de pregătire, participarea la exerciţii şi aplicaţii; 

Pregătire forţelor serviciilor publice deconcentrate, ale instituţiilor publice, 

operatorilor economici şi organizaţiilor neguvernamentale care asigură funcţii de 

sprijin are loc conform reglementărilor specifice, precum şi prin participarea la 

exerciţii şi aplicaţii desfăşurate în cooperare. 

Pregătirea cetățenilor precum și regulile de comportare în diverse situații de 

urgență  sunt prevăzute în anexa nr. 21 

Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional – decizional şi de cooperare 

Structurile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă existente pe raza 

judeţului Timiș interconectează sistemele de vehiculare a datelor şi informaţiilor prin 

intermediul dispeceratului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă; 

Transmiterea datelor şi informaţiilor privind observarea, detectarea, măsurarea, 

înregistrarea, stocarea şi prelucrarea datelor specifice, alarmarea, notificarea, 

culegerea şi transmiterea informaţiilor şi a deciziilor către factorii implicaţi în 

acţiunile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă se realizează astfel: 

o Datele provenite de la dispeceratele serviciilor publice deconcentrate, 

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorii economici, sunt 

transmise dispeceratului inspectoratului, care le sintetizează şi le pune la 

dispoziţia Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiș; 

o Hotărârea Comitetului judeţean este transmisă dispeceratului inspectoratului 

pentru situaţii de urgenţă care o transmite structurilor în părţile ce le revin; 

o Datele şi informaţiile despre situaţia operativă sunt centralizate de 

dispeceratul inspectoratului şi sunt transmise Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă; 

o Suportul tehnic al sistemului informaţional – decizional şi de cooperare îl 

constituie mijloacele tehnice de comunicaţii şi informatică: telefonie fixă şi 

mobilă, fax, tehnică de calcul, staţii radio pe unde scurte şi ultrascurte; 

o Cooperarea între structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cele ale 

Ministerului Apărării Naţionale pentru desfăşurarea acţiunilor comune de 
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intervenţie în cazul producerii situaţiilor de urgenţă este organizată pe baza 

,,Planul comun de intervenţie şi cooperare pentru limitarea şi înlăturarea 

situaţiilor de urgenţă al unităţilor Ministerului Afacerilor Interne şi 

unităţilor Ministerului Apărării Naţionale existente pe teritoriul judeţului 

Timiș”; 

o În cadrul sistemului informaţional – decizional un rol special i se conferă 

comandantului acţiunii, care se va afla din punct de vedere conceptual la 

intersecţia magistralelor de comunicaţii între nivelelel de execuţie şi nivelele 

de decizie. 

Fluxul informațional decizional în situații de urgență este cel din anexa nr. 23. 

 

 

 

CAPITOLUL V – RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE 

 

 

Alocarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare desfăşurări 

operaţiunilor de intervenţie se face prin Planul de asigurare cu resurse umane, 

materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă sau sunt menţionate 

în planurile de cooperare sau intervenţie comune pe tipuri de riscuri. Consiliul 

Judeţean Timiș şi consiliile locale vor prevedea în bugetele anuale, fonduri necesare 

pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi 

acoperirii riscurilor din unităţile administrativ – teritoriale pe care le reprezintă. 

În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 

producere/manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora se stabilesc tipurile 

de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel:  

a) inspecţii de prevenire;  

b) servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;  

c) formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare;  

d) formaţiuni de protecţie civilă: echipe căutare-salvare, NBC şi pirotehnice;  

e) alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, scafandri profesionişti ş.a.;  

f) grupe de sprijin.  

Pe lângă tipurile de forţe precizate mai sus, mai pot acţiona, după caz, în 

condiţiile legii: unităţile poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei de frontieră, structurile 

poliţiei comunitare, unitatea specială de aviaţie a Ministerului Afacerilor Interne, 

unităţile specializate/detaşamente din cadrul Ministerului Apărării, unităţile pentru 

asistenţa medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii Publice, organizaţiile 
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neguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, unităţile şi formaţiunile sanitare 

şi de inspecţie sanitar-veterinară, formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor, 

precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi 

societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi 

mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii civile specializaţi în 

intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în ONG-uri cu activităţi specifice.  

Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor 

de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care 

acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă 

organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în planurile de apărare 

specifice, elaborate potrivit legii. 

 

CAPITOLUL VI – LOGISTICA ACŢIUNILOR 

 

Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii 

de urgenţă se stabileşte prin planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de 

către autorităţile, instituţiile publice, societatea civilă şi operatorii economici cu 

atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.  

Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc 

din timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.  

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare 

a situaţiei de urgenţă specifice se asigură de către autorităţile, instituţiile şi operatorii 

economici cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 

Numărul de intervenții a crescut, atât numeric cât și grad de complexitate, 

deficitul de tehnică de intervenție la nivelul unității fiind de aproximativ 50%. 

Pentru îndeplinirea misiunilor de salvare în timp competitiv, calitativ și mai 

ales în condiții de siguranță, în funcție de interacțiunea cu factorii aflați în schimbare, 

corelați cu creșterea exigenței comunităților față de acțiunea SALVATORILOR. Este 

necesară reînoirea parcului auto cu tehnică net performantă din punct de vedere a 

capacității și timpului de răspuns la intervenție, cu dotări ce să asigure acoperirea 

nevoilor actuale privind complexitatea intervențiilor. 

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Timiș intră în vigoare la 

data  aprobării sale de către Președintele Consiliului Judeţean Timiș şi înlocuieşte 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 515.478 din 15.11.2013, care se va 

arhiva/distruge conform legislației în vigoare. 
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ANEXE LA PLAN 

 

 Anexa nr. 1 - Tipurile de risc care se pot manifesta în unitățile administrativ-

teritoriale ale județului Timiș; 

 Anexa nr. 2 - Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi 

acoperirea riscurilor în unitatea administrativ-teritorială; 

 Anexa nr. 3 - Populația după domiciliu pe unități administrativ teritoriale ale jud. 

Timiș; 

 Anexa nr. 4 - Traseul autostrăzii A1 și A6 pe teritoriul jud. Timiș (harta); 

 Anexa nr. 5 - Harta rețelelor de transport rutiere și pe calea ferată din județului 

Timiș; 

 Anexa nr. 6 - Situația privind localitățile din județul Timiș care dispun de  sisteme 

de alimentare cu gaze naturale; 

 Anexa nr. 7 - Situația cu mijloacele de alarmare (sirene) din județul Timiș 

 Anexa nr. 8 - Situația spațiilor de cazare și locațiile taberelor de sinistrați pe 

teritoriul județului; 

 Anexa nr. 9 - Hartă de risc la inundații; 

 Anexa nr. 10 - Construcții hidrotehnice pe teritoriul județului Timiș; 

 Anexa nr. 11 - Schema de gospodărire a apelor existentă în spaţiul hidrografic 

Banat; 

 Anexa nr. 12 - Situația digurilor pe teritoriul județului Timiș; 

 Anexa nr. 13 - Hartă de risc la inundații; 

 Anexa nr. 14 - Harta cu zone de risc la alunecări de teren; 

 Anexa nr. 15 – Obiective surse de risc SEVESO; 

 Anexa nr. 16 - Obiective surse de risc chimic; 

 Anexa nr. 17 - Obiective surse de risc radiologic; 

 Anexa nr. 18 - Situațiile de urgență pe unități administrativ teritoriale ale jud. 

Timiș în perioada 2017-2021; 

 Anexa nr. 19 - Planificarea exercitiilor în situații de urgență pe teritoriul jud. 

Timiș; 

 Anexa nr. 20 - Măsuri și acțiuni de prevenire riscurilor, de reducere a frecvenţei 

de producere și de limitare/înlăturare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri; 

 Anexa nr. 21 - Reguli de comportare pentru cetățeni în situații de urgență; 

 Anexa nr. 22 - Planuri și proceduri de acțiune în situații de urgență; 

 Anexa nr. 23 - Schema fluxului informațional decizional; 

 Anexa nr. 24 - Lista stațiilor de distribuție carburanți din jud. Timiș; 

 Anexa nr. 25 - Riscuri potențiale din județele vecine ce pot afecta teritoriul jud. 

Timiș 
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