COMITETUL JUDETEAN PENTRU
SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI CALARASI
Secretariatul Tehnic Permanent
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SEDINTE ORDINARE, EXTRAORDINARE SI VIDEOCONFERINTE

ORDINE DE ZI:

 evaluarea activităţii desfășurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi în anul
2016;
 stabilirea măsurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea
fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 05 – 09.01.2017;
 analiza măsurilor necesar a fi aplicate pentru atenuarea efectelor fenomenelor meteorologice
periculoase (ninsori abundente şi viscol);
 stabilirea măsurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea
fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 10 – 11.01.2017;
 analiza situației alimentării cu apă a municipiului Călăraşi şi propuneri de sprijin în vederea
minimizării pierderilor la sistemul de alimentare cu apă din cauza gheţii pe Dunăre;
 asigurarea de către Consiliul Judeţean Călăraşi, a fondurilor băneşti pentru alimentarea cu
energie electrică a instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din comuna Săruleşti;
 analiza situaţiei Staţiei de alimentare cu apă a municipiului Călăraşi, prinsă de podul de gheaţă de
pe fluviul Dunărea;
 măsuri pentru menţinerea stării de viabilitate a arterelor rutiere, precum şi prevenirea eventualelor
blocaje datorate depunerilor de zăpadă pe carosabil pe perioada atenţionării meteorologice de
„Cod Galben” din perioada 08 – 09.02.2017;
 adresele primăriilor comunelor Dragalina, Gurbăneşti şi Cuza Vodă, privind pagubele produse de
fenomenele meteorologice periculoase din luna ianuarie 2017;

ORDINE DE ZI:

 adresa Consiliului Judeţean Călăraşi şi adresele primăriilor din judeţ, privind consumul de
carburant pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, din luna
ianuarie 2017;
 adresa A.N.I.F. – U.A. Călăraşi privind scufundarea navei plutitoare a staţiei de pompare SPA km
338, aflată pe malul stâng al fluviului Dunărea;
 operaţionalizarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul
judeţului Călăraşi în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de
fenomenele meteo periculoase din perioada 03 – 04.07.2017;
 avizarea „Planului judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017”;
 evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe semestrul I al anului
2017;

ORDINE DE ZI:
 măsurile necesar a fi aplicate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, vizând
fenomenele de caniculă şi disconfort termic;
 analiza solicitării CONPET SA Ploieşti pentru lucrarea „Înlocuire a conductei de transport
ţiţei cu diametrul 14 inch Bărăganu – Călăreţi”;
 analiza măsurilor necesar a fi aplicate pentru atenuarea efectelor fenomeneleor
meteorologice prognozate (ploi importante cantitativ şi vânt puternic);
 aprobarea „Programului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
pentru sezonul rece 2017 – 2018” şi a „Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă pe anul 2018”.

 18 ORDINE PREFECT
 13 HOTĂRÂRI C.J.S.U.

ACTIUNI CU CARACTER PROACTIV

În acest an s-au primit de la Administraţia
Naţională de Meteorologie 203 atenţionări şi
avertizări meteorologice, astfel:


4 avertizări meteorologice „Cod roşu” :
•2 de ninsoare şi viscol;
•2 de caniculă;



24 avertizări meteorologice „Cod portocaliu”:
•3 de ninsoare şi viscol;
•1 de ger;
•4 de caniculă;
•9 de preciptaţii abundente;
•7 de intensificări ale vântului;

ACTIUNI CU CARACTER PROACTIV

 175 atenţionări meteorologice „Cod galben”:
• 9 de ninsoare şi viscol;
• 2 de ger;
• 1 de polei;
• 18 pentru intensificări ale vântului;
• 61 pentru precipitaţii abundente şi vânt
puternic;
• 75 de ceaţă;
• 8 pentru caniculă;
• 1 creşterea debitelor râului Argeş.

NINSORI SI VISCOL

CANICULA

ACŢIUNI DESFĂŞURATE PE TIMPUL
PRODUCERII EVENIMENTELOR
Prin Ordin al Prefectului judeţului Călăraşi, la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, a fost activat
Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei,
format din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi, Serviciului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră, Poliţiei Transporturi Feroviare, Secţiei Drumuri Naţionale
Călăraşi şi Drumuri Judeţene Călăraşi.
C.J.C.C.I. a fost activat în perioadele 05 – 07 ianuarie, respectiv
10 – 11 ianuarie, având ca scop o coordonare unitară a forţelor
şi mijloacelor de intervenţie care au acţionat integrat în teritoriu
pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.
Structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă
cauzate de viscol şi căderile abundente de zăpadă au
intervenit la un număr de 372 intervenţii

ACTIVITĂTI DESFĂŞURATE DE CĂTRE SERVICIILE
DECONCENTRATE DIN SUBORDINEA MAI ŞI MAN:

 număr intervenţii pentru salvarea persoanelor blocate în locuinţele personale 20 /
numărul persoanelor salvate 21;
 număr intervenţii pentru salvarea persoanelor blocate în mijloace transport auto 189 /
numărul persoanelor salvate 765;
 număr intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă (intervenţii ca
urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase) 1;
 număr intervenţii pentru deszăpezirea gospodăriilor şi anexelor gospodăreşti – 8;
 număr total intervenţii (ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase) 210;
 număr total personal implicat 765 / mijloace utilizate 383.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE SERVICIILE
DECONCENTRATE DIN SUBORDINEA M.S.:
 număr intervenţii pentru persoanele cu dializă 4;
 număr intervenţii pentru gravide 134;
 total personal implicat 144 / mijloace utilizate 27 autosanitare.

SECŢIILE DE DRUMURI NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE
AU DESFĂŞURAT URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:
 Deszăpezirea tuturor drumurilor naţionale şi judeţene de pe
teritoriul judeţului Călăraşi;
 22 intervenţii în sprijinul echipajelor specializate pentru
salvarea persoanelor blocate în autoturismele personale;
 2 intervenţii în sprijinul echipajelor specializate pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
 total personal implicat 152 / mijloace utilizate 76.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE RISCURILE TEHNOLOGICE ŞI DE INCENDII,
INSPECTORATUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI
A FOST SOLICITAT SĂ INTERVINĂ ÎN ANUL 2017 LA 634
SITUAŢII DE URGENŢĂ, ASTFEL:






incendii: 300 intervenţii;
incendii de vegetaţie: 255 intervenţii;
asanări muniţie: 10 intervenţii;
inundații: 69 (rezultate în urma căderilor abundente de precipitaţii).

ACTIUNI SI MASURI POST-EVENIMENT:

 În conformitate cu ordinul Prefectului Judeţului Călăraşi nr. 69/03.03.2017, o comisie
formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călăraşi, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Călăraşi, S.G.A. Călăraşi şi Inspectoratului de Stat în Construcţii Călăraşi s-a deplasat
în teren, pentru a constata pagubele produse de manifestarea fenomenelor meteorologice
periculoase din luna ianuarie 2017, pe drumurile judeţene din judeţul Călăraşi. În urma
verificărilor efectuate, comisia nu s-a putut pronunţa dacă degradările apărute în structura
drumurilor judeţene au ca şi cauză manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase.
 În urma solicitărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ-teritoriale
riverane fluviului Dunărea şi braţului Borcea, A.N.I.F. –U.A. Călăraşi a făcut demersurile
necesare întrunirii comisiei pentru stabilirea oportunităţii punerii în funcţiune a staţiilor de
desecare, conform Legii 158/19.07.2016. Staţiile de desecare au fost puse în funcţiune în
anul 2017, de fiecare dată când comisia a stabilit că este necesar, pentru eliminarea
excesului de umiditate şi prevenirea inundării suprafeţelor agricole.

DISFUNCTIONALITATI SI GREUTATI INTAMPINATE

 comunicarea, uneori deficitară, în cadrul sistemului judeţean de
management al situaţiilor de urgenţă. Acest neajuns este o consecinţă a
lipsei mijloacelor corespunzătoare comunicării în situaţii de urgenţă,
mai ales la nivelul comitetelor locale, precum şi a neimplicării
suficiente a unor preşedinţi ai comitetelor locale în desemnarea şi
instruirea unor persoane pentru a asigura permanenţa la sediul
primăriilor în situaţii de urgenţă şi pentru a folosi mijloacele tehnice de
comunicaţii aflate la dispoziţie;
 nivelul de înzestrare a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
este redus iar materialele şi tehnica existentă sunt uzate, necesitând
fonduri pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare.

DIRECŢII DE ACŢIUNE
C.J.S.U. Călărași:
concentrarea eforturilor pentru eficientizarea cooperării interinstituţionale între componentele
comitetului;
punerea în aplicare, într-un mod cât mai eficient a hotărârilor adoptate în cadrul comitetului şi
implicarea membrilor astfel încât măsurile adoptate să aibă finalitate concretă;
asigurarea unei capacităţi de răspuns credibile prin:
• asigurarea unei permanente capacităţi de protecţie, eficientă şi adecvată riscurilor existente şi
probabile la adresa securităţii individuale şi colective a populaţiei;
• evaluări şi prognoze realiste asupra riscurilor existente pe raza unităţilor administrativ
teritoriale.

C.L.S.U.:
continuarea organizării cursurilor de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă în scopul perfecţionării deprinderilor practice în organizarea şi desfăşurarea intervenţiei, în
cunoaşterea şi aplicarea actelor normative nou apărute în domeniul situaţiilor de urgenţă şi pentru
întocmirea documentelor operative;
adoptarea de măsuri pentru sensibilizarea comitetelor locale, în vederea îndeplinirii tuturor
atribuţiilor specifice;
stabilirea şi alocarea de către consiliile locale, prin proiectul de buget, a fondurilor necesare
desfăşurării tuturor activităţilor pe linia situaţiilor de urgenţă, achiziţionarea de materiale necesare
intervenţiei, în vederea realizării stocurilor conform normativelor în vigoare.

CONCLUZII FINALE

 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi-a concentrat eforturile pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă care s-au produs pe teritoriul judeţului Călăraşi. Măsurile întreprinse,
precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor
situaţiilor de urgenţă înregistrate.
 Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă,
în majoritatea situaţiilor, autorităţile publice au acţionat preventiv, prin aplicarea unor măsuri
menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.
 De asemenea, operaţionalizarea Centrului de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a condus la
îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale la nivelul structurilor judeţene, acest organism
destinat asistării decizionale a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență reprezentând un
instrument de lucru capabil să asigure o gestionare integrată și mai eficientă a situaţiilor de
urgenţă manifestate în plan judeţean.

