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DE URGENȚ SPECIFICE SEZONULUI RECE 2018-2019
1. M suri preventive cu caracter general care se impun a fi luate la nivelul localit ilor,
institu iilor şi operatorilor economici din jude :
a. Organizatorice:
1. actualizarea Planurilor de intervenţie existente la nivelul tuturor structurilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor şi operatorilor economici;
2. verificarea încadr rii cu personal a formaţiunilor proprii de protecţie şi intervenţie;
3. inventarierea bazei materiale, tehnicii şi mijloacelor destinate intervenţiei;
4. revederea atribuţiilor funcţionale pe responsabilit ţi şi competenţe în cadrul
comitetelor pentru situaţii de urgenţ de la toate nivelurile (municipiu, oraş, comun ,
instituţie, operator economic etc.);
5. actualizarea organigramei relaţionale, a fluxului de informare şi cooperare;
6. inventarierea potenţialelor surse locale de risc sau puncte critice cunoscute din
evoluţiile anterioare şi stabilirea de m suri şi acţiuni de minimizare a vulnerabilit ţii
acestora;
7. planificarea necesarului de resurse materiale şi financiare şi stabilirea surselor şi
modalit ţilor de asigurare a acestora.
b. De pregătire a formaţiunilor de protecţie şi intervenţie şi a populaţiei:
1. stabilirea concepţiei de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţ din
localit ţile judeţului Constanţa;
2. preg tirea mijloacelor de înştiinţare-alarmare-informare şi menţinerea acestora în stare
operativ ;
3. urm rirea asigur rii acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale
în cazul producerii unor dezastre de mari proporţii şi stabilirea m surilor de profilaxie
în zon pentru prevenirea declanş rii unor epidemii sau epizootii;
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4. asigurarea funcţion rii permanente a sistemului de supraveghere şi control al situaţiei
de pericol în zonele potenţiale de risc;
5. monitorizarea st rii de s n tate al populaţiei;
6. asigurarea spaţiilor necesare pentru acordarea primului ajutor în cabinetele medicale
din teritoriul afectat;
7. aplicarea m surilor de protecţie individual şi familial prin realizarea m surilor şi
acţiunilor de preg tire a locuinţei şi gospod riei;
8. menţinerea în stare de operativitate a asistenţei medicale de urgenţ prin dotarea cu
aparatur şi materiale sanitare, medicamente şi vaccinuri;
9. supravegherea absenteismului la unit ţi;
10. repararea ad posturilor pentru colectivit ţile de animale, amenajarea sistemelor de
evacuare a dejecţiilor, revizia instalaţiilor de înc lzire;
11. asigurarea rezervei de ap şi furaje pentru animale.
c. De pregătire a mijloacelor de intervenţie:
1. inspecţia tehnic la toate mijloacele destinate intervenţiei, completarea necesarului de
piese de schimb şi accesorii, menţinerea acestora într-o stare permanent de
operativitate;
2. stabilirea personalului destinat intervenţiei, organizarea sistemului de înştiinţare şi
aducerea operativ a acestuia în punctele de lucru;
3. organizarea serviciului de continuitate prin personalul de seviciu (în ture sau
schimburi) etc.;
4. asigurarea acumulatorilor, stocurilor de carburanţi – lubrifianţi, agregatelor şi
accesoriilor pentru mijloacele auto destinate intervenţiei şi identificarea resurselor
pentru completarea operativ a consumurilor;
5. stabilirea concret de c tre fiecare instituţie sau agent economic, a forţelor şi
mijloacelor destinate intervenţiei, în sprijinul populaţiei din localitatea unde îşi au
sediul şi cuprinderea acestora în planurile de protecţie – intervenţie ale localit ţii
respective.
2. M suri specifice:
a. Centrul Meteorologic Regional Dobrogea
1. transmiterea cu operativitate a avertiz rilor meteorologice c tre Centrul Operaţional al
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţ „Dobrogea” Constanţa care asigur
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţ .
R spunde: Director al Centrului Meteorologic Regional Dobrogea
Termen: Pe perioada sezonului rece
b. Localităţile din judeţ
1. stabilirea de responsabilit ţi concrete pentru personalul care asigur permanenţa pe
timpul manifest rii fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece, în scopul
scurt rii timpului de r spuns şi intervenţie la solicitarea Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţ ;
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2. analiza contractelor de desz pezire şi a clauzelor contractuale prin care s se
stabileasc clar r spunderile operatorilor, astfel încât în cazul nerespect rii, s se poat
face rezilierea acestora; (Anexa nr. 9);
3. asigurarea, de c tre prim rii, a stocurilor de materiale antiderapante şi de combustibili,
necesare pentru intervenţie (Anexa nr. 9);
4. asigurarea, de c tre prim rii, a înc lzirii unit ţilor de înv ţ mânt (Anexa nr. 9);
5. preg tirea spaţiilor pentru primirea persoanelor f r ad post şi comunicarea situaţiei
cu locaţiile preg tite în acest sens Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ Constanţa
în vederea centraliz rii (Anexa nr. 8);
6. identificarea persoanelor f r ad post şi a celor care locuiesc în spaţii f r înc lzire
curent în vederea prelu rii acestora când situaţia o impune, la ad posturile amenajate
(Anexa nr. 8);
7. preg tirea spaţiilor pentru primirea persoanelor r mase blocate în trafic (Anexa nr. 8);
8. evidenţa persoanelor cu probleme medicale, a gravidelor la termen, precum şi
identificarea gravidelor neînregistrate la medicii de familie, astfel încât la primirea
averiz rilor meteorologice s poat fi aduse în centrele medicale specializate;
9. procurarea/confecţionarea sistemelor de blocare a ieşirilor din localit ţi (Anexa nr. 9).
R spunde: Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţ
Termen: Pe perioada sezonului rece
c. C.N. de Administrare a Infrastructurii Rutiere – D.R.D.P. – S.D.N.
1. preg tirea bazelor de desz pezire;
2. protejarea drumurilor cu panouri paraz pezi;
3. revizuirea şi repararea utilajelor şi mijloacelor de transport prev zute în programul de
iarn ;
4. aprovizionarea cu materiale antiderapante, preg tirea, completarea, revizuirea spaţiilor
de depozitare, stabilirea sectoarelor pe care se acţioneaz cu materiale antiderapante;
5. organizarea reţelei de coordonare operativ şi informare;
6. instruirea personalului propriu;
7. întocmirea unui program comun de m suri cu Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa în vedere asigur rii şi menţinerii
viabilit ţii drumurilor naţionale, în condiţii de siguranţ şi fluenţ a traficului;
R spunde: Director al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
d. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa
1. preg tirea prin lucr ri de revizii şi reparaţii a întregului parc de utilaje şi mijloace de
transport, precum şi asigurarea stocului de combustibili necesar funcţion rii acestora
pentru intervenţii pe timp de iarn ;
2. asigurarea şi transportul cantit ţilor de material antiderapant la bazele de depozitare şi
în zonele de drum expuse la înz pezire şi formare de polei şi care necesit o
supraveghere deosebit (pante, curb );
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3. stabilirea nominal a personalului de deservire şi conducere pe fiecare utilaj şi mijloc
de transport;
4. constituirea echipelor de muncitori şi crearea condiţiilor pentru cazare în timpul nopţii,
instruirea lor, preg tirea necesarului de echipamente de protecţie şi unelte de lucru;
5. controlul, revizia şi repararea întregii reţele de telecomunicaţii prin radiotelefon;
6. organizarea la secţiile din judeţ a serviciului de permanenţ pe timp de zi şi de noapte,
alc tuit din personal stabilit pe baz de grafic, pentru preluarea informaţiilor
referitoare la starea drumurilor.
R spunde: Director tehnic al R.A.J.D.P. Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
e. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa
1. verificarea, împreun cu administratorii drumului public, a st rii de viabilitate şi a
semnaliz rii rutiere a sectoarelor de drum, a lucr rilor în carosabil, a accesului la
obiectivele social-economice şi a trecerilor la nivel cu calea ferat ;
2. centralizarea situaţiei drumurilor blocate, restricţionate sau cu trafic pe un singur sens
şi comunicarea acestora la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ „Dobrogea”
Constanţa;
3. restricționarea ieșirii din județ/localit ți a acelor mijloace care, nefiind echipate
corespunz tor, ar putea produce evenimente rutiere;
4. interzicerea accesului participanţilor la trafic c tre zonele afectate, pentru prevenirea
bloc rii acestora şi facilitarea intervenţiei utilajelor de desz pezire, în situaţii iminente
de înz peziri a unor sectoare de drum, ca urmare a manifest rii fenomenelor meteo
extreme, de viscol şi ninsoare abundent ;
5. verificarea existenţei indicatoarelor rutiere de avertizare, restricţie şi/sau obligare, în
zonele care prezint riscul producerii accidentelor rutiere sau a blocajelor de trafic (ex.
indicatoare de avertizare - ,,Drum lunecos”, ,,Alte pericole” însoţit de panouri
adiţionale ,,Polei, gheaţ , z pad ” sau ,,Ploaie, ceaţ , viscol”, indicatoare de restricţie ,,Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de …t”, indicatoare de obligare ,,Lanţuri pentru z pad ”);
6. atenţionarea, pe principalele c i de comunicaţie din localit ţile urbane, a
participanţilor la traficul rutier pentru evitarea parc rii pe partea carosabil , pentru a
nu îngreuna intervenţia utilajelor de desz pezire;
7. desemnarea şi participarea reprezentanţilor, la nivel judeţean/local, în cadrul
Comandamentelor de iarn şi menţinerea unei leg turi permanente cu celelalte
structuri judeţene implicate;
8. punerea în aplicare a m surilor de închidere temporar a tronsoanelor de drum
acoperite cu gheaţ , polei sau aflate în situaţia iminent de înz pezire datorit
viscolului, precum şi stabilirea rutelor ocolitoare, împreun cu administratorul
drumului, odat cu asigurarea semnaliz rii rutiere de interzicere a circulaţiei şi de
deviere a traficului;
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9. luarea m surilor în vederea facilit rii deplas rii utilajelor de desz pezire ori de
combatere a poleiului în zonele afectate;
10. constituirea filtrelor rutiere la intrarea pe sectoarele de drum afectate de ninsori sau
polei, în vederea identific rii şi scoaterii din trafic a autovehiculelor neechipate
corespunz tor, care vor fi parcate în afara zonelor de risc;
11. împreun cu autorit ţile administrației publice locale se vor lua m suri urgente de
ad postire a persoanelor r mase înz pezite, în situaţiile în care sunt semnalate
autovehicule imobilizate din cauza z pezii;
12. se va realiza o permanent mediatizare, prin presa local , a aspectelor de interes
privind evoluţia traficului rutier şi a recomand rilor preventive, prin intermediul
comunicatelor “Infotrafic” transmise de c tre purt torii de cuvânt, în sistemul „VOCE
UNIC ”.
13. totodat , mențion m c de la nivelul I.P.J. Constanța vor fi inițiate planuri de m suri
comune cu Secţiile de Drumuri Naţionale şi Judeţene pentru sezonul rece, care vor
conţine în mod obligatoriu o anex cu datele de contact ale membrilor
comandamentului de iarn şi ale personalului districtelor de drumuri.
R spunde: Inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
f. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa
1. particip la distribuirea c tre populaţie a ajutoarelor de prim necesitate, cu
preponderenţ în zonele izolate şi greu accesibile;
2. actualizarea permanent a întregului sistem de înştiinţare-alarmare şi activarea lui
chiar prin executarea unor exerciţii de verificare a tuturor mijloacelor posibile de
leg tur ;
3. activarea grupelor operative de lucru, când situaţia o impune, iar informaţiile primite
prin toate canalele de leg tur s fie, în mod operativ, procesate şi puse la dispoziţia
instituţiilor responsabile pentru luarea celor mai adecvate m suri;
4. transmiterea c tre toate localit ţile, instituţiile şi agenţii economici din judeţ în mod
curent, a avertiz rilor meteo, funcţie de evoluţia situaţiei prognozate, pe canalele
specifice de leg tur , cu indicarea totodat a m surilor de asigurare a creşterilor
necesare în forţe şi mijloace pentru intervenţie în cazul producerii unor dezastre;
5. centralizarea situaţiilor primite de la celeltalte structuri cu funcţii de sprijin şi
întocmirea rapoartelor periodice cu evenimentele determinate de manifestarea
fenomenelor specifice sezonului rece;
R spunde: Inspector șef al I.S.U. ”Dobrogea” al județului Constanța
Termen: Pe perioada sezonului rece
g. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa
1. desemnarea reprezentanţilor I.J.J. Constanţa în cadrul Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţ Constanţa;
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2. stabilirea şi comunicarea, prin efectivele aflate în serviciu, a primelor date şi
informaţii privind efectele fenomenelor meteorologice specifice perioadei de iarn
produse în zona de competenţ ;
3. informarea, înştiinţarea şi avertizarea structurilor abilitate cu privire la posibilitatea
apariţiei unor situaţii conflictuale care pot conduce la tulburarea ordinii publice;
4. asigurarea respect rii m surilor de interdicţie impuse de autorit ţi;
5. participarea la acţiuni de c utare, deblocare şi salvare a persoanelor surprinse în trafic
pe c ile de comunicaţie, de fenomenele meteorologice periculoase;
6. monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor acestora;
7. intensificarea activitãţilor de supraveghere/protecţie şi ordine publicã sau protecţie
instituţionalã a obiectivelor din competenţã;
8. participarea, cu efectivele aflate în misiuni de ordine publicã, la îndrumarea populaţiei
spre cele mai apropiate adãposturi;
9. participarea la acţiuni de evacuare a populaţiei;
10. asigurarea supravegherii şi protecţiei infrastructurii critice şi transporturilor devenite
vitale pentru gestionarea situaţiei;
11. participarea, atunci când situaţia o impune, la transportul unor categorii de forţe şi
mijloace de intervenţie, al persoanelor evacuate şi altor resurse, precum şi la
distribuirea apei şi alimentelor pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate;
12. asigurarea mãsurilor de ordine publicã şi de protecţie a zonelor afectate/potenţial a fi
afectate de situaţii de urgenţã şi restabilirea ordinii publice;
13. asigurarea logisticã a forţelor proprii participante la intervenţie şi punerea la dispoziţia
altor structuri, potrivit reglementãrilor în domeniu, a unor categorii de tehnicã,
materiale şi echipamente;
14. planificarea şi pregãtirea resurselor proprii.
R spunde: Inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
h. Garda de Coastă Constanţa
1. participarea la acţiunile de c utare, salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor din
localit ţile afectate în zona de frontier ;
2. participarea la distribuirea c tre populaţie a ajutoarelor de prim necesitate, cu
preponderenţ în localit ţile izolate şi greu accesibile din zona de responsabilitate;
3. asigurarea realiz rii m surilor de prim urgenţ şi asigurarea, în condiţii optime, a
fluenţei traficului în punctele de trecere a frontierei;
4. acordarea primului ajutor, în limita atribuţiilor şi sub coordonarea instituţiilor abilitate
şi transportarea persoanelor afectate la structurile medicale pentru acordarea de
asistenţ specializat .
R spunde: Director al G rzii de Coast Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece

NESECRET
Str. Mircea cel B trân nr.110, Tel. 0241/617.381/382, Fax. 0241/616.342 e-mail urgente@isudobogea.ro, Cod poştal 900663
Pagina 6 din 13

NESECRET

i. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa
1. Dispune centrelor de dializ din judeţul Constanţa, aducerea din timp a bolnavilor care
locuiesc în zonele greu accesibile pentru internare şi tratament, atunci când se anunţ
perioade de manifestare a fenomenlor meteorologice periculoase (ninsori abundente,
viscol, etc);
2. Informeaz în scris şi electronic medicii de familie, asistenţii medicali comunitari şi
mediatorii sanitari cu privire la obligativitatea identific rii în perioada sezonului rece a
gravidelor la risc şi a gravidelor de ultim trimestru, astfel încât, la iminenţa unei
calamit ţi (ninsori abundente, furtuni, viscol), s asigure serviciul de permanenț 24h
din 24 h la cabinete si primarii și s poat trimite în timp util aceste persoane la cea
mai apropiat unitate sanitar cu paturi care are în structur secţie de obstetric ginecologie. Comunic obligativitatea acestora de a transmite din timp D.S.P.J.
Constanța, în scris și prin intermediul mijloacelor electronice, listele cu persoanele
afectate, la adresele indicate de c tre D.S.P.J. Constanța;
3. Distribuie vaccinul antigripal, în limita stocului disponibil, repartizat de c tre
Ministerul S n t ţii și monitorizeaz infecţiile respiratorii acute – sistem santinel ,
sistem rutin ;
4. Mențion m faptul c îndeplinirea punctelor de mai sus, ține și de dorința persoanelor
la risc, de a se interna în centre medicale specializate și de a se vaccina antigripal.
R spunde: Director executiv al Direcţiei de S n tate Public Judeţean Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
j. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
1. inventarierea potenţialelor surse locale de risc sau puncte critice cunoscute din
evoluţiile anterioare (localit ţi şi drumuri cu acces dificil în sezonul rece) şi stabilirea
de m suri şi acţiuni de minimizare a vulnerabilit ţilor acestora;
2. planificarea necesarului de resurse materiale şi stabilirea surselor şi modalit ţilor de
asigurare a acestora – asigurarea unui stoc de medicamente, materiale sanitare, etc.;
3. aplicarea m surilor de protecţie individual (îmbr c minte şi înc lţ minte adecvat ) şi
a echipamentelor ) autosanitare);
4. echipajele medicale vor fi permanent în leg tur cu dispeceratul SAJ sau ISU prin
reţeaua radio TETRA, aplicaţia de pe tableta Panasonic sau apelând num rul de
urgenţ 112.
R spunde: Manager general al Serviciului de Ambulanţ Judeţean Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
k. Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanţa
1. asigurarea furniz rii energiei termice pentru înc lzire şi a apei calde de consum la
parametrii optimi în funcţie de temperaturile exterioare înregistrate;
2. menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor pentru transportul şi distribuţia
energiei termice;
3. intervenţia operativ în caz de avarii pentru:
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asigurarea funcţion rii celor 136 de puncte termice care sunt
alimentate cu agent termic primar produs de c tre C.E.T.;
- asigurarea funcţion rii celor 42 centrale termice care produc energie
termic utilizând gazul natural;
- furnizarea agentului termic c tre consumatorii finali prin reţeaua
proprie de conducte.
4. asigurarea în regim continuu a presiunii apei reci furnizat la imobilele cu nivel de
înalţime mai mare de 4 etaje, conform cerinţelor contractului de prestari servicii
dintre R.A.D.E.T. şi R.A.J.A. S.A.
R spunde: Director general al R.A.D.E.T. Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
-

l. S.C. Regia Autonomă Judeţeană de Apă S.A.
1. asigurarea rezolv rii cu operativitate a avariilor survenite la reţelele de ap , canalizare
şi reţele pluviale;
2. verificarea reţelelor de termoficare de la staţiile de epurare şi protejarea acestora
împotriva riscurilor datorate îngheţului;
3. verificarea instalaţiilor de alimentare cu ap şi protejarea lor împotriva îngheţului;
4. monitorizarea permanent a presiunii apei în reteaua de distributie și a calit ții apei
potabile din fiecare surs de ap și din complexele de înmagazinare;
5. verificarea și executarea lucr rilor necesare de protejare a conductelor de refulare ape
uzate, în locurile în care acestea sunt expuse acestui risc, împotriva înghețului;
6. aprovizionarea și asigurarea permanent a unui stoc minim de materiale de intervenții,
combustibili, lubrefianţi si reactivi (în special butelii clor), care s asigure
desf șurarea normal a activit ții pentru minim 10 zile;
7. organizarea echipelor de permanenț și intervenții în punctele de lucru, dotarea
acestora cu unelte pentru intervenția în deblocarea c ilor de acces la instalațiile de
pompare, rezervoare, sedii administrative.
R spunde: Director general al S.C. Regia Autonom Judeţean de Ap S.A.
Termen: Pe perioada sezonului rece
m. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., Direcţia Regională Est de distribuţie, sector Constanţa
1. asigur condiţiile şi mijloacele tehnice şi umane pentru furnizarea gazelor naturale la
parametrii de calitate c tre toţi clienţii s i în baza contractelor încheiate;
2. recepţia şi realizarea intervenţiilor de urgenţ sau depanaj gaz se face cu o organizare
dedicat , cu funcţionalitate 24/24 ore, compus din: Centru de Apel Depanaj (CAD) –
tel-021/928, Cadre de Permanenţ (CP), Agenţi de intervenţie (AIU) şi echipe de
sprijin (EI);
3. se va asigura mentenanţa componentelor sistemului de distribuţie, în conformitate cu
prevederile NTPEE 2018 şi reglement rile interne DGSR;
4. vor fi constituite şi consemnate echipe de intervenţie suplimentare care în orice
moment pot s intervin în sistemul de distribuţie;
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5. va fi intensificat supravegherea funcţion rii sistemului de distribuţie atât cu mijloace
electronice cât şi fizic, în teren;
6. vor fi luate m suri suplimentare cu privire la disponibilitatea resurselor materiale şi
umane necesare;
7. autoutilitarele de intervenţie vor fi dotate cu toate mijloacele necesare sezonului rece;
8. toate echipele de intervenţie vor avea necesarul de materiale şi piese de schimb pentru
intervenţii de urgenţ la solicit rile clienţilor;
9. în cazul producerii unor situaţii de urgenţ Distrigaz Sud Reţele SRL declanşeaz
planul de organizare intervenţii gaz – ORIGAZ, care are ca obiectiv determinarea
metodelor şi a mijloacelor de intervenţie pentru gestionarea evenimentelor importante
din domeniul distribuţiei gazelor naturale, mobilizarea rapid a resurselor şi
mijloacelor tehnice necesare şi stabilirea m surilor ce vor limita repercusiunile din
punct de vedere al securit ţii şi continuit ţii aliment rii cu gaze naturale având în
vedere respectarea principiilor de prioritizare a securit ţii persoanelor şi bunurilor.
R spunde: Şef Sector Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului
rece
n. Inspectoratul Teritorial de Muncă
Serviciul de securitate în munc , prin intermendiul inspectorilor de munc , verific
modul în care angajatorii asigur protecția persoanelor încadrate în munc , în perioadele în
care, datorit condițiilor meteorologice nefavorabile, se înregistreaz temperaturi sc zute, și
anume:
1. Asigurarea chipamentului individual de protecţie;
2. Atribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoan /schimb;
3. Acordarea de pauze pentru refacerea capacit ţii de termoreglare, scop în care se vor
asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunz tor;
4. Întreruperea colectiv a lucrului cu asigurarea continuit ţii activit ţii în locurile în care
aceasta nu poate fi întrerupt , potrivit prevederilor legale;
5. Reducerea duratei zilei de lucru când situațiile o impun.
R spunde: Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Munc
Termen: Pe perioada sezonului rece
o. C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa
1. asigurarea forţelor/mijloacelor proprii de intervenţie de c tre Sucursala Servicii
Portuare – Secţia Transporturi şi Secţia Instalaţii, constând în utilaje, conduc tori auto
şi personal pentru împr ştierea manual a materialului antiderapant;
2. asigurarea materialului antiderapant prin completarea stocurilor de sare şi de nisip
necesare;
R spunde: Director general al C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
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p. C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A.
1. asigurarea m surilor pentru libera circulaţie a navelor pe timpul sezonului rece;
2. asigurarea condiţiilor de microclimat prin revizia centralelor termice, instalaţiilor şi
reţelelor de distribuţie a agentului termic;
3. contractarea servicilor de spart gheaţa şi desz pezirea c ilor de acces la obiective.
R spunde: Director al C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A.
Termen: Pe perioada sezonului rece
r. C.N. Căi Ferate „C.F.R.” S.A. Sucursala Constanţa.
1. revizuirea şi repararea cl dirilor, lucr ri la linie (reparare coturi, l s turi, joante
c zute), asigurarea scurgerii apelor la linie (cur ţire şanţuri, albii podeţe), t iere
buruieni, tufişuri, asigurare gabarit de liber trecere pentru plugurile de z pad ;
2. completarea necesarului de panouri paraz pezi şi instalarea acestora;
3. stabilirea liniilor de depozitare a vagoanelor din staţii şi depozitarea vagoanelor
defecte;
4. repararea în atelier a plugurilor de z pad ;
5. stabilirea razelor de acţiune şi reşedinţa pentru plugurile de z pad şi efectuarea de
probe de parcurs şi de gabarit pentru acestea;
6. întocmirea planurilor de acţiune pentru combaterea înz pezirilor în toate complexele ,
triajele, nodurile şi staţiile C.F.;
7. stabilirea centrelor unde vor funcţiona comandamentele unice de combaterea
înz pezirilor;
8. actualizarea evidenţei porţiunilor de linie înz pezibile şi a modului de ap rare a
acestora , pentru fiecare secţie în parte, pe linii, poziţii kilometrice;
9. aprovizionarea cu materiale, scule şi echipament pt. intervenţie la desz pezire;
10. stabilirea staţiilor în care se va efectua cur ţirea macazurilor pe timpul funcţion rii
comandamentului pentru combaterea efectelor timpului nefavorabil şi asigurarea
circulaţiei trenurilor;
11. asigurarea cu locomotive a mijloacelor de intervenţie în cazul inz pezirilor pe linii
prin încheierea de convenţii între Sucursala Regional C.F. Constanţa, SNTFM CFR
Marf SA Sucursala Muntenia-Dobrogea şi S.T.F.C. Constanţa;
12. stabilirea necesarului de efective ce vor acţiona la desz pezire, urmând a se încheia
contracte cu societ ţi autorizate, pentru asigurarea efectivelor suplimentare;
13. verificarea preg tirii unit ţilor pentru iarna, de c tre comisiile mixte stabilite prin
Ordinul nr. 2 al Directorului Sucursalei Regionale C.F. Constanţa;
14. - asigurarea m surilor pentru preîntîmpinarea şi combaterea efectelor timpului
nefavorabil pe liniile şi în unit ţile C.F. de pe raza Sucursalei Regionale C.F.
Constanţa- prin emiterea Ordinului nr. 3 al Directorului Sucursalei Regionale C.F.
Constanţa - constituirea, componenţa nominal şi sarcinile comandamentelor de
desz pezire la nivelul Sucursalei Regionale, regulatoarelor de circulaţie, complexelor
şi nodurilor feroviare.
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R spunde: Director al C.N. C i Ferate „C.F.R.” S.A. Sucursala Constanţa
Termen: Pe perioada sezonului rece
3. Alte m suri ce se impun la nivelul structurilor de decizie şi coordonare a interven iei:
a. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
1. analizarea permanent a situaţiei din judeţ în cadrul şedinţelor operative de lucru şi
stabilirea m surilor punctuale de intervenţie, corespunz tor situaţiilor concrete create
în judeţ;
2. instituirea, ca practic de lucru pentru conduc torii structurilor cu responsabilit ţi în
conducerea intervenţiilor, a inform rii ierarhice, operative şi directe de la faţa locului,
pentru ca deciziile luate s fie eficiente;
3. asigurarea creşterilor graduale în efective şi mijloace de intervenţie în concordanţ cu
evoluţia situaţiei din diferitele puncte de intervenţie din judeţ;
4. desf şurarea, în comun, a acţiunilor şi activit ţilor din competenţa structurilor
Ministerului Afacerilor Interne din zona afectat , astfel încât mijloacele tehnice şi
resursele umane folosite s acţioneze cu eficienţ ;
5. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Constanţa şi Gruparea de Jandarmi Mobil “Tomis” Constanța vor coopera
permanent, asigurând totodat verificarea aplic rii prezentelor m suri de c tre
structurile din subordine şi, dup caz, vor dispune m surile ce se impun, potrivit
competenţei.
b. Grupul de Suport Tehnic
1. acord asistenţ tehnic Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţ şi
Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţ pe timpul manifest rii fenomenelor
meteorologice specifice sezonului rece;
2. coordoneaz tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţ generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece, aplicând
prevederi din planurile de m suri;
3. se întruneşte, din Ordinul preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţ , la propunerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ
„Dobrogea” al judeţului Constanţa, la locul şi ora dispuse;
4. întocmeşte rapoarte de informare pe timpul situaţiilor de urgenţ şi analize şi sinteze
dup încetarea fenomenelor meteorologice;
5. ţine evidenţa tuturor evenimentelor, a forţelor şi mijloacelor aflate în intervenţie
pentru rezolvarea acestora.
Instituţiile responsabile pentru realizarea intervenţiei pe timpul sezonului rece vor
acţiona conform prevederilor propriilor planuri întocmite în acest sens pentru asigurarea
desf şur rii în condiţii optime a activit ţilor socio-economice pe teritoriul judeţului Constanţa
astfel:
a. C.N. de Administrare a Infrastructurii Rutiere.: menţinerea în stare de practicabilitate
a sectoarelor de drumuri naţionale din judeţ;
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b. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri: intervenţia în timp operativ pe
drumurile din aria de competenţ (inclusiv pe drumurile comunale pentru care s-au
încheiat contracte);
c. Autoritatea Navală Română: dirijarea şi monitorizarea traficului naval, coordonarea
activit ţilor de c utare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare şi activit ţilor de prevenire,
investigare şi r spuns la poluare pe mare;
d. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa: intervenţia pentru
îndep rtarea eventualelelor blocaje pe c ile de acces interioare şi buna desf şurare a
activit ţii aeroportuare;
e. Direcţia de Telecomunicaţii: asigurarea funcţion rii sistemelor de telecomunicaţii;
f. C.N.T.E.E. Transelectrica – Sucursala de Transport Constanţa şi S.C. E-Distribuţie
Dobrogea S.A: asigurarea aliment rii cu energie electric şi intervenţia în cazul
producerii de avarii şi deranjamente individuale şi colective ȋn instalaƫiile electrice de
joasa, medie şȋ ȋnalt tensiune, precum şi ȋn staƫii şi posturi de transformare.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ „Dobrogea” al judeţului Constanţa, prin Centrul
Operaţional, asigur Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţ .
Toate instituţiile judeţului cu funcţii de sprijin sau cu responsabilit ţi în aplicarea
prezentului plan au obligaţia de a se conforma prevederilor acestuia şi de a informa operativ
dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ „Dobrogea” al judeţului Constanţa
asupra situaţiilor speciale ap rute ca urmare a fenomenelor meteorologice specifice sezonului
rece.
Informaţiile privind efectele evoluţiei fenomenelor meteorologice cu impact asupra
desf şur rii activit ţilor economico-sociale, m surile luate, efectivele şi mijloacele întrebuinţate
pe categorii de structuri se vor comunica c tre: Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţ la fax: 0241.616.342, 0241.690.066 sau e-mail:
urgente@isudobrogea.ro şi Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa la fax: 0241.617.245 şi email: cancelarie@prefecturaconstanta.ro, astfel:
 imediat:- în cazul bloc rii în trafic a mijloacelor auto şi persoanelor, sau la apariţia
altor situaţii critice;
 zilnic:- la ora 0510 pentru 24 de ore ( intervalul 500 din ziua anterioar şi 500 din data
raport rii);
- la ora 1310 ( pentru intervalul 0500-1300 al zilei în curs).
Primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţ au
obligaţia ca, la producerea unei situaţii de urgenţ :
a. s activeze nivelul local de r spuns prin introducerea în intervenţie a serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţ ;
b. s instituie serviciul de permanenţ la prim rii la primirea avertiz rilor meteorologice
COD GALBEN, PORTOCALIU sau ROŞU;
c. s activeze Centrul Operativ cu Activitate Temporar ;
d. s convoace, dac situaţia impune, comitetul local pentru situaţii de urgenţ ;
e. s stabileasc primele m suri pentru gestionarea situaţiilor„ de urgenţ ;
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f. pentru orice situaţie creat s informeze de urgenţ Inspectoratul pentru Situaţii de

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.

Urgenţ „Dobrogea” al judeţului Constanţa;
Prezentului document i s-au ataşat urm toarele anexe:
Anexa nr. 1 - Centre de permanenţ , centre de primiri urgenţe, camere de gard ;
Anexa nr. 2 - Lista mijloacelor de semnalizare mobile existente pentru închiderea temporar
a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drum blocate pentru în sezonul rece 2018 – 2019;
Anexa nr. 3 - Încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor din judeţul Constanţa, în
sezonul rece 2018 – 2019;
Anexa nr. 4 - Baze şi secţii de desz pezire;
Anexa nr. 5 - Sectoare de drum pe care se acţioneaz numai cu material antiderapant (nisip
și zgur );
Anexa nr. 6- Sectoare de drum care se vor ap ra pe timpul iernii cu panouri paraz pezi şi
perdele forestiere;
Anexa nr. 7- Utilaje, mijloace de transport şi echipamente de intervenţie;
Anexa nr. 8 - Situaţia spaţiilor de cazare – aparținând autorit ților publice locale din județul
Constanța 2018-2019;
Anexa nr. 9 - Situaţia preg tirii autorit ţilor publice locale din judeţul Constanţa, pentru
sezonul rece 2018-2019 (contracte de desz pezire);
Anexa nr. 10 – Baza de date cu grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţ generate de c deri masive de z pad , temperaturi extreme (gheaț , chiciur , polei),
viscol și vânt puternic
Anexa nr. 11 - Situaţia intr rilor şi ieşirilor din localit ţi;
Anexa nr. 12 - Situaţia intersecţiilor de drumuri între localit ţi;
Anexa nr. 13 – Situație gravide 2018 - 2019.

INSPECTOR ŞEF
Col.
POPA DANIEL GHEORGHE
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