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Prefectul Județului Constanța a găzduit astăzi, 30.01.2019,  două ședințe 

de lucru - a Colegiului prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență al județului Constanța 

 

 

  Astăzi, 30.01.2019,  la sediul Instituției Prefectului – județul Constanța, s-a 

desfășurat prima ședință din acest an a Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență al județului Constanța (CJSU) și a colegiului prefectoral.  

.  

Agenda întâlnirii CJSU a cuprins următoarele aspecte: 

 

 Evaluarea activității CJSU pe anul 2018  

 Prezentarea modului de îndeplinire, în semestrul II, a activităților cuprinse în 

planul de activitate al CJSU pentru anul 2018 

 Prezentarea unei informări privind monitorizarea ducerii la îndeplinire a 

tuturor hotărârilor adoptate în ședințele CJSU Constanța, în semestrul II 2018 

 Prezentarea situației existente ca urmare a procesului de degradare a lucrării 

hidrotehnice „Amenajare complexă pentru atenuarea viiturilor și refacerea 

plajei și falezei Costinești”- susținută de către directorul Administrației 

Bazinale de Apă Dobrogea Litoral . 

 

La primele trei puncte, concluzia este că obiectivele și hotărârile stabilite au fost 

îndeplinite în totalitate. 

În ceea ce privește situația de la Costinești,  a fost stabilit că o comisie- formată 

din reprezentanți ai ISU, ABDL, Garda de Mediu, ANIF, ISC și primăria Costinești-  

va analiza situația sub toate aspectele și va supune spre informare și dezbatere un 

material, într-o viitoare ședință  a CJSU.  

 

 Agenda întâlnirii Colegiului prefectural  a inclus următoarele puncte: 

 

 Adoptarea Programului orientativ de activitate al Colegiului prefectural 

pentru anul 2019- prefectul județului, Dumitru JEACĂ 

 Stabilirea unui sistem lunar de raportare a activității serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației 

publice centrale din subordinea guvernului-  prefectul județului, Dumitru 

JEACĂ 



 

 

 Obiective instituționale și priorități manageriale în desfășurarea activității 

instituțiilor publice în anul 2019- șefii instituțiilor membre ale Colegiului 

prefectural  

 Prezentarea Programelor Naționale de Sănătate derulate în județul Constanța, 

în anul 2018, de către Direcția de Sănătate Publică  Constanța. În plus, la acest 

punct, directorul executiv al DSP Constanța, Cristina Schipor, a adus în 

atenția celor prezenți informații referitoare la infecțiile respiratorii acute, 

constatate în prezent,  dintre care menționăm: 

- la momentul actual(dimineața acestei zile ), la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța sunt internate 119 persoane cu afecțiuni respiratorii, dintre care 88 cu 

gripă; 

- măsurile de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor țin de igiena personală, de 

limitarea  contactului bolnavilor cu vizitatorii, asigurarea unui echipament de 

protecție adecvat, vaccinarea antigripală. ș.a.  

    Toate datele prezentate în acest sens se regăsesc pe site-ul DSP Constanța.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


