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I. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PLANIFICATE/REALIZATE 

În conformitate cu Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă, pe anul 2018, au fost planificate şi realizate următoarele activităţi: 

A. ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT ORGANIZATORIC, PLANIFICARE 

ACŢIUNI ŞI RESURSE 

1. Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Constanţa 

pe anul 2017 – prezentată în cadrul ședinței ordinare din data de 31.01.2018; 

2. Reactualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a 

organismelor de lucru ale acestuia în raport cu modificările survenite în organigrama 

instituţiilor care intră în compunerea lui – s-au emis 4 (patru) Ordine de Prefect privind 

modificarea componenţei C.J.S.U. şi a grupurilor de suport tehnic pe tipuri de riscuri, cu 

numerele: 11/16.01.2018, 179/24.04.2018, 394/28.08.2018 și 419/19.09.2018; 

3. Convocarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor semestriale ale Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă – s-au desfăşurat 2 Şedinţe ordinare în datele de 31.01.2018 și 

30.07.2018; 

4. Întocmirea şi aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al 

judeţului Constanţa” – aprobat cu nr. 2.400.391/25.01.2018; 

5. Elaborarea şi supunerea spre analiză şi aprobare a „Planului de măsuri şi acţiuni pentru 

perioada sezonului cald 2018” nr. 2.425.788/07.06.2018 aprobat cu Hotărârea C.J.S.U. nr. 

11/25.05.2018;  

6. Întocmirea şi aprobarea „Planului judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale 

şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018” nr. 

2.425.789/07.06.2018 aprobat cu Hotărârea C.J.S.U. nr. 12/25.05.2018;  

7. Întocmirea şi aprobarea „Planului judeţean de analiză şi acoperire a riscurilor pe anul 

2018” - aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanța nr 214/19.06.2018; 

8. Elaborarea şi supunerea spre analiză şi aprobare a „Planului judeţean de măsuri pentru 

sezonul rece 2018-2019” - aprobat cu Hotărârea C.J.S.U. nr. 17/12.10.2018; 

9. Întocmirea, analizarea şi aprobarea „Planului de activitate al C.J.S.U. pe anul 2019” - 

aprobat cu Hotărârea C.J.S.U. nr. 18/12.10.2018, revizuit și reaprobat cu Hotărârea C.J.S.U. 

nr. 22/14.12.2018; 

B. ACTIVITĂŢI DE FORMARE ȘI PREGĂTIRE PRIN PARTICIPAREA LA 

EXERCIŢII ŞI APLICAŢII DE VERIFICARE A MODULUI DE ACŢIUNE A 

FORŢELOR IMPLICATE ÎN GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

10. Testarea planurilor de urgenţă externă la: 

- S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. NĂVODARI –  pe data de 29.03.2018; 

- S.C. OIL TERMINAL  S.A. CONSTANŢA – S.P. NORD – pe data de 27.04.2018; 

- la  S.C. OIL TERMINAL  S.A. CONSTANŢA – S.P. PORT –  pe data de 23.08.2018; 

11. Acţiunea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă pentru stingerea unui incendiu şi 

salvarea din medii ostile vieţii ca urmare a producerii unui cutremur la Hotel Flora din 

Staţiunea Mamaia – pe data de 17.05.2018; 

12. Acţiunea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă pentru stingerea unui incendiu la 

Centrul Comercial City Park Constanța – pe data 12.09.2018; 
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13. Acţiunea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă în caz de accidente majore pe 

căile de transport aerian -  Aeroportul Mihail Kogălniceanu – pe data de 20.11.2018. 

II. ALTE ACTIVITĂŢI 

Pe parcursul anului 2018, în afara activităţilor planificate, s-au mai desfăşurat: 

a. Ședințe extraordinare/Videoconferințe/Activitate C.J.C.C.I. 

- 18 - Şedinţe extraordinare de C.J.S.U. – (2 în ianuarie, 4 în februarie, 3 în martie, 1 

în mai, 3 în iulie, 1 în august, 1 în septembrie, 2 în octombrie și 1 în decembrie); 

-   8 - Videoconferinţe – (2 în ianuarie, 1 în februarie, 1 în martie, 1 iunie, 3 în iulie); 

-   4 - Şedinţe de grup de suport tehnic – (2 în ianuarie, 1 iunie, 1 în iulie); 

În cadrul celor 2 (două) şedinţe ordinare și 18 (optsprezece) şedinţe extraordinare, s-au 

adoptat 23 (douăzecișitrei) de Hotărâri ale C.J.S.U1., care au fost duse la îndeplinire în 

totalitate. 

 Totodată, în urma hotărârilor C.J.S.U. au fost elaborate 9 (nouă) Ordine de Prefect astfel: 

- 5 Ordine de Prefect privind constituirea comisiei pentru constatarea şi evaluarea 

pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în județul 

Constanța (cf. Ordinului comun MMP și MAI nr. 1422/192/2012); 

- 2 Ordine de Prefect privind constituirea comisiei pentru constatarea şi evaluarea 

situaţiei existente în zonele potenţiel afectabile datorită fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase, pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor 

agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea 

accidentelor la construcţiile hidrotehnice, din judeţul Constanţa (cf. OUG 

nr.82/2011, actualizată); 

- 2 Ordine de Prefect privind constituirea comisiei pentru constatarea pagubelor şi 

evaluarea pierderilor suferite de persoanele fizice/asocierilor fără personalitate 

juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe 

bază de norme de venit.(art.106 alin 6 din Legea nr.227/2015) 

                                                           
- 1 Hot. CJSU nr.1/18.01.2018, privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (C.J.C.C.I.) la nivelul judeţului Constanţa; 

- Hot. CJSU nr. 2/21.01.2018, privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI) la nivelul judeţului Constanţa; 

- Hot. CJSU nr. 3/25.02.2018, privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI) la nivelul judeţului Constanţa; 

- Hot. CJSU nr. 4/25.02.2018, privind suspendarea cursurilor de învăţământ preuniversitar la nivelul judeţului Constanţa; 

- Hot. CJSU nr. 5/26.02.2018, privind suspendarea cursurilor de învăţământ preuniversitar la nivelul judeţului Constanţa; 

- Hot. CJSU nr. 6/27.02.2018, privind măsuri dispuse ca urmare a actualizării prognozei meteorologice emise de ANM pentru perioada imediat următoare; 

- Hot. CJSU nr. 7/28.02.2018, privind suspendarea cursurilor de învăţământ preuniversitar la nivelul judeţului Constanţa; 

- Hot. CJSU nr. 8/22.03.2018, privind aprobarea constituirii Comisiei de constatare şi evaluare a situaţiei existente în teren; 

- Hot. CJSU nr. 9/29.03.2018, pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4,  alin. 1, lit. I din OUG 82/2011 privind unele 

măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, actualizată;. 

- Hot. CJSU nr. 10/30.03.2018, pentru aprobarea Raportului estimativ privind centralizarea sumelor solicitate pentru înlăturarea efectelor pagubelor produse pe raza 

oraşului Cernavodă ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice din luna martie 2018; 

- Hot. CJSU nr. 11/25.05.2018, privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald 2018; 

- Hot. CJSU nr. 12/25.05.2018, privind aprobarea Planului judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, 

pe anul 2018; 

- Hot. CJSU nr. 13/25.05.2018, privind avizarea Planului Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple destinat unităţilor sanitare cu paturi; - au fost avizate 

Planurile  Albe pentru managementul incidentelor cu victime multiple ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, 

Spitalului Municipal Mangalia, Spitalului Municipal Medgidia, Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord. 

- Hot. CJSU nr. 14/07.07.2018, privind aprobarea constituirii Comisiei de verificare a situației existente în zonele potențial afectabile datorită fenomenelor periculoase, 

pentru prevenirea inundării localităților, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la construcții 

hidrotehnice din județul Constanța, conform art. 4, alin. (1), lit. l şi alin. (1^1) din OUG 82/2011, actualizată. 

- Hot. CJSU nr. 15/30.07.2018, privind aprobarea  Raportului de sinteză privind fenomenele hidrometeorologice periculoase ce au afectat județul Constanța în data de 26-30 

iunie şi 05-13 iulie 2018; 

- Hot. CJSU. nr 16/30.08.2018 privind măsuri dispuse pentru reducerea riscului epidemiologic de îmbolnăvire prin neuroinfecții cu virus West Nile.  

- Hot. CJSU nr. 17/12.10.2018, privind aprobarea „Planului județean de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece 2018 – 2019”; 

- Hot. CJSU. nr. 18/12.10.2018, privind aprobarea „Planului de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe anul 2019”; 

- Hot. CJSU nr. 19/12.10.2018, privind avizarea Planurilor Albe pentru managementul incidentelor cu victime multiple ale Spitalului Orășenesc Cernavodă și Spitalului 

Orășenesc Hârșova; 

- Hot. CJSU. nr. 20/12.10.2018, privind predarea donațiilor făcute vountar de populația județului Constanța, pentru persoanele sinistrate. 

- Hot. CJSU. nr. 21/13.10.2018, privind activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la nivelul județului Constanța. 

- Hot. CJSU. nr. 22/14.12.2018, privind revizuirea și aprobarea „Planului de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe anul 2019”. 

- Hot. CJSU nr. 23/14.12.2018, privind aprobarea  Procesului Verbal privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundațiilor de pe râurile interioare și de la Dunăre din județul Constanța. 
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Pe parcursul anului 2018, activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei a fost impusă de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece, care s-au 

manifestat în perioadele 18.01. - 22.01.2018 şi respectiv 26.02. - 28.02.2018, dar și de 

desfășurarea exercițiului SEISM – 2018/EU ModEX 2018, în perioada 13.10. – 17.10.2018, 

asigurându – se astfel coordonarea integrată a managementului situaţiilor de urgenţă. 

b. Activități de constatare și evaluare a pagubelor  

Activitatea de constatare și evaluare a pagubelor, s-a desfășurat prin deplasarea 

comisiilor mixte pe teren și s-a concretizat prin transmiterea către Comitetul Ministerial pentru 

Situații de Urgență și către Ministerul Afacerilor Interne, a: 

-  3 (trei) Rapoarte de sinteză (întocmite de către Grupul de suport tehnic pentru 

gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale); 

- Raportului privind evaluarea pagubelor produse de alunecările de teren din orașul 

Cernavodă și a propunerilor de acordare de bunuri materiale și/fonduri de acordare de 

despăgubiri, aprobate de către Prefectul Județului Constanța, în calitate de Președinte 

al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

c. Activități de control  

- 24 controale tematice pe linia protecției civile (efectuate de personalul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogeaˮ al județului Constanța), la 

lucrările hidrotehnice aparținând deținătorilor de amenajări piscicole (10) și la 

localități aflate în zona de inundabilitate (14); 

-  acțiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu 

rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre 

indiferent de deținător din judeţul Constanţa. Activitatea desfășurată de către o 

comisie mixtă (formată din reprezentanți ai M.A.P., A.N.A.R., Instituția Prefctului 

– Județul Constanța, I.S.U. „Dobrogeaˮ Constanța, A.B.A.D.L., S.G.A., A.N.I.F., 

Direcția Silvică Constanța și C.L.S.U. Hârșova), s-a finalizat cu încheierea unui 

proces verbal aprobat de către Prefectul Județului Constanța, în calitate de 

Președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență; 

d. Convocări/Instruiri 

- 1389 instruiri în domeniul apărării împotriva incendiilor și în domeniul protecției 

civile, la care au participat 5903 persoane, astfel: 

-  20 la localități cu participarea a 81 de persoane; 

- 278 la instituții cu participarea a 2255 de persoane; 

- 1091 la operatori economici cu participarea a 3567 de persoane. 

- 2 convocări desfășurate cu președinții comitetelor locale pentru situații de urgență, 

inspectorii de protecție civilă, cadrele tehnice cu atribuții în domeniul situațiilor de 

urgență, șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență. 

Pe parcursul anului 2018, prezența reprezentanților instituției prefectului și a 

personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, la programele de 

pregătire, a fost în procent de: 

- 25%, la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă – Bacău (planificați 143, 

prezenți 36, absenți 107 din care motivați 19 și nemotivați 88); 
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- 66%, la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 

Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani (planificați 12, prezenți 8, absenți 4 din care 2 

motivați și 2 nemotivați). 

Pentru neparticiparea la aceste instruiri (art. 75, lit. j) din Legea 481/2004, privind 

protecția civilă, republicată în 2008), pe timpul controalelor efectuate la localități, s-au aplicat 6 

amenzi contravenționale în valoare de 600 lei.  

e. Exerciții/Aplicații 

- 100 exerciții de evacuare executate la unitățile de învățământ efectuate de personalul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, cu 

participarea a 5000 persoane; 

- 32 aplicații tactice de intervenție ale serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență coordonate de către personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Dobrogea” al județului Constanța, cu participarea a 110 persoane. 

f. Activități de pregătire și informare a populației 

- 63 puncte de informare preventive – cu participarea a 7705 persoane; 

- 72 acțiuni “Ziua porților deshise” - cu participarea a 4115 persoane; 

- 42 lecții deschise - cu participarea a 4909 persoane; 

- 57 alte activități - cu participarea a 3957 persoane .  

g. Activități de înştiinţare – alarmare - prin Centrul Operaţional al I.S.U. „Dobrogea” 

Constanţa s-au transmis: 

- 6 - informări meteorologice de precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale 

vântului; 

- 67 – atenţionări meteorologice „Cod galben de intensificări ale vântului”; 

- 85 – atenţionări meteorologice „Cod galben de ceață”; 

- 81 – atenţionări meteorologice „Cod galben de precipitații”; 

- 53 - atenţionări meteorologice ,,Cod galben de frecvente descărcări electriceˮ; 

-   2 – avertizări meteorologice ,,Cod portocaliu de intensificări ale vântuluiˮ; 

- 14 – avertizări meteorologice ,,Cod portocaliu de precipitații însemnate cantitativ 

intensificări ale vântului”; 

- 3 – avertizări meteorologice ,,Cod portocaliu de temperaturi foarte scăzuteˮ; 

- 7 – atenţionări meteorologice ,,Cod galben de polei”; 

- 2 – avertizări meteorologice ,,Cod portocaliu de polei”; 

- 20 – atenţionări hidrologice  „Cod galben creșteri de debite și niveluri”; 

- 9 – avertizări hidrologice „Cod portocaliu creşteri de debite și niveluri cu depăşirea 

cotelor de apărare”; 

- 42 – prognoze specializate CMR pentru vestul Mării Negre de „Vânt tare şi foarte 

tare, mare agitată”; 

-   7 – poluări accidentale. 

- Adrese către membrii C.J.S.U. şi preşedinţii C.L.S.U. pentru aplicarea măsurilor 

dispuse de către Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în 

vederea prevenirii unor situaţii de urgenţă generate de fenomenele 

hidrometeorologice prognozate; 

- Raportări către autorităţile centrale asupra situaţiilor deosebite înregistrate în judeţul 

Constanţa. 
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III. ACTIVITĂŢI RESTANTE 

- Nu este cazul 

IV. DISFUNCŢIONALITĂŢI/GREUTĂŢI ÎNTÂMPINATE/PROPUNERI 

- nu există un spațiu corespunzător desfășurării activității Centrului Judeţean de 

Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, cel existent la nivelul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanţa (holul clădirii), fiind impropriu 

acestei activități; 

- apariția unor situații pe parcursul anului 2018, când din cauza neîntrunirii cvorumului 

(din anumite motive membrii C.J.S.U. nu au răspuns convocării pentru prezența la 

ședință), procesul de adoptare a hotărârilor C.J.S.U. a fost îngreunat. 

V. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PROPUSE PENTRU ANUL 2019 

- Principalele activităţi propuse pentru anul 2019, sunt specificate în „Planul de activitate 

al C.J.S.U. pe anul 2019” nr. 2.426.086/14.12.2018, aprobat cu Hotărârea C.J.S.U. nr. 

22/14.12.2018; 

 

 

 

SECRETARIAT TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Slt.  

Tănase Cătălina 
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