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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi este structura 
parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

  Activitatea acesteia a vizat cu prioritate, în anul 2021, eficientizarea 
acţiunilor de prevenire şi creştere a capacităţii de reacţie în situaţii de 
urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de 
management pentru situaţii de urgenţă. 

În vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative 
pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență produse pe teritoriul 
județului Călărași, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit 
în anul 2021, în cadrul a 164 ședințe unde au fost aprobate un număr de 13 
planuri în domeniul situațiilor de urgență, au fost emise 156 hotărâri și au 
fost emise un număr de 164 ordine ale preşedintelui CJSU Călăraşi.
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ACTIVITĂȚI PREVENTIVE



Situațiile de urgență apărute în anul 2021 au impus, printre altele:

Analiza privind stadiul vaccinării și măsuri pentru protecția contra infec-
tării cu SARS-COV-2, în județul Călărași;

Analiza privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în 
localitățile din județul Călărași;

Analiza privind propunerea Inspectoratului Școlar Județean Călărași de 
stabilire a scenariilor de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ 
din județul Călărași;

Stadiul de realizare a măsurilor de combatere a Pestei Porcine Africane 
și a Influenței aviare (Gripa aviară);

Constituirea comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor pro-
duse de excesul de fenomene meteorologice periculoase manifestate în 
județul Călărași;

Avertizările meteorologice „COD ROȘU” și „COD PORTOCALIU” de vijelii 
puternice, grindină și ploi abundente, la nivelul județului.



Ţinând cont de specificul regional şi climatic, tipurile de risc care s-au 
manifestat pe teritoriul judeţului Călăraşi în anul 2021 şi au generat situaţii 
de urgenţă, sunt:

Riscuri naturale: inundaţii, fenomene hidro-meteo periculoase ca: ploi şi 
ninsori abundente, furtuni puternice, variaţii de temperatură - 49 misiuni;

Riscuri tehnologice: muniţie rămasă neexplodată - 10 misiuni;
Riscuri de incendiu: incendii - 681 misiuni;
Riscuri biologice: epidemii/epizootii - 1588 misiuni în context pandemic 

și 31 misiuni din categoria epizootiilor.
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În anul 2021 au fost transmise de către Administraţia Naţională de Meteo-
rologie un număr de 178 atenţionări şi avertizări hidro-meteorologice, astfel:

2 atenționări meteorologice „COD ROȘU” - averse însemnate cantitativ, 
descărcări electrice și grindină, transmise populației și prin sistemul RO-ALERT;

25 atenționări meteorologice „COD PORTOCALIU”, dintre care 19 pentru 
averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină, 2 pentru vijelie și 
rafale de vânt, 1 pentru ploi însemnate cantitativ, 3 pentru disconfort termic 
accentuat și caniculă;

151 atenționări meteorologice „COD GALBEN”, dintre care 4 pentru nin-
soare și viscol, 35 pentru averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și 
grindină, 16 pentru intensificări ale vântului, 2 pentru vijelie și rafale de vânt, 
70 pentru ceață, 7 pentru polei, 3 pentru ploi însemnate cantitativ, 14 pentru 
disconfort termic accentuat și caniculă.

Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv



Acţiuni desfăşurate 
pe timpul producerii evenimentelor

Urmare a avertizărilor meteorologice „COD ROȘU” și „COD PORTOCALIU”    
de averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină, vijelie și rafale 
de vânt, ploi însemnate cantitativ, disconfort termic accentuat și caniculă s-a 
luat măsura activării Grupei Operative şi a Centrului Judeţean de Coordonare 
şi Conducere a Intervenţiei la nivelul ISU Călăraşi. Din componenţa CJCI 
Călăraşi au făcut parte reprezentanţi ai următoarelor structuri: ISU Călăraşi, 
IPJ Călăraşi, IJJ Călăraşi, STPF Călărași, SDN Călăraşi, SC Drumuri şi Poduri SA 
Călăraşi, SAJ Călăraşi şi E-DISTRIBUŢIE Dobrogea – Zona MT/JT Călăraşi.

În vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă în contextul situa-
ţiei epidemiologice generate de SARS-COV-2, s-a luat măsura activării Grupei 
Operative şi a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 
la nivelul ISU Călăraşi, cu reprezentanţi din următoarele structuri: ISU Călăraşi, 
IPJ Călăraşi, IJJ Călăraşi, STPF Călărași, SAJ Călăraşi şi DSP Călăraşi.



În anul 2021, la nivelul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei au fost monitorizate desfăşurate următoarele activităţi:

Transport persoane suspecte COVID-19 către spații de carantină;
Transport persoane confirmate COVID-19 către unitățile spitalicești și spații 

de izolare;
Transport doze de vaccin anti-COVID către centrele de vaccinare din județ;
Transport echipe vaccinare către UAT în cadrul campaniei de vaccinare a 

populației din centrele rurale;
Verificarea unităților spitalicești de către comisii constituite în acest sens;
Monitorizare persoane carantinate/izolate;
Informări preventive și verificări pentru respectarea măsurilor de prevenire 

și combatere a răspândirii virusului SARS-COV-2 la nivel de UAT;
Verificarea operatorilor economici cu privire la respectarea măsurilor de 

prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-COV-2;
Centralizarea raportărilor în CJCCI Călărași și transmiterea acestora către 

instituțiile ierarhic superioare și a celor locale cu atribuții în SLMSU;
Participarea la misiuni de distribuire a materialelor de protecție către 

instituțiile care sunt angrenate în activitățile de combatere a pandemiei.



În anul 2021 s-a impus măsura de izolare/carantinare pentru un total de 
348408 persoane, cu o medie de 29034 pe lună și 968 pe zi:

Ianuarie: 32776

Februarie: 27651

Martie: 30905

Aprilie: 20598

Mai: 16017

Iunie: 14304 
Iulie: 19602

August: 30780

Septembrie: 33508

Octombrie: 48872
Noiembrie: 42275

Decembrie: 31120

În luna Iunie s-a înregistrat media minimă de cazuri pe zi - 477, iar în luna 
Octombrie s-a înregistrat media maximă de cazuri pe zi - 1577.
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De fiecare dată când situiația operativă la nivelul județului Călărași 
s-a impus, a fost dispusă constituirea de comisii pentru constatarea 
și evaluarea pagubelor produse de manifestarea fenomenelor me-
teorologice periculoase. 

Centrul Local de Combatere a Bolilor al judeţului Călăraşi s-a 
întrunit în anul 2021 în 6 şedinţe şi a avut ca scop evaluarea modului 
în care s-a derulat monitorizarea, controlul şi eradicarea focarelor de 
pestă porcină africană și gripă aviară confirmate la nivelul judeţului.

Acțiuni și măsuri post-eveniment



DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROPUNERI 
PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII CJSU

În scopul îmbunătăţirii activităţii Comitetului Judeţean pen-
tru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, se vor avea în vedere următoarele 
aspecte: 

Monitorizarea permanentă a situaţiilor de urgenţă din zonele 
afectate şi a zonelor de risc;

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, protejarea bunu-
rilor şi a mediului prin asigurarea unei capacităţi de răspuns efici-
ente şi adecvate la riscurile existente şi probabile;

Punerea în aplicare a hotărârilor adoptate în cadrul pentru o 
finalitate concretă;

Îmbunătăţirea permanentă a fluxului informaţional-decizional 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.
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Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a 
desfăşurat în conformitate cu Planul de activităţi pentru anul 2021. 

Măsurile întreprinse, precum şi coordonarea eficientă a inter-
venţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor situaţiilor de ur-
genţă înregistrate.

Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a 
efectelor situaţiilor de urgenţă, în majoritatea situaţiilor, autorită-
ţile publice au acţionat preventiv şi eficient prin aplicarea unor 
măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de ur-
genţă, fapt ce atestă capacitatea Comitetului Judeţean pentru Si-
tuaţii de Urgenţă Călăraşi de a duce la îndeplinire sarcinile şi obiec-
tivele propuse.

2021
C
J
S
U

CONCLUZII
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