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  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE       NESECRET 

      DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ       Exemplar unic 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ      Nr. ____________ 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă      Constanţa, _____________ 

    “Dobrogea” al judeţului Constanţa   

 

 

 

 

          

       PREŞ ETULUI 

            JUDEŢEAN  P  DE  URGENŢĂ 

       Prefec  

         

 

 

 

 

PLANUL JUDEŢEAN DE MĂSURI PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE 

URGENȚĂ SPECIFICE SEZONULUI RECE 2021-2022 

 

1. Măsuri preventive cu caracter general care se impun a fi luate la nivelul localităţilor, 

instituţiilor şi operatorilor economici din judeţ: 

a. Organizatorice: 

1. actualizarea planurilor de intervenţie existente la nivelul tuturor structurilor 

administrativ-teritoriale, instituţiilor şi operatorilor economici; 

2. verificarea încadrării cu personal a formaţiunilor proprii de protecţie şi intervenţie; 

3. inventarierea bazei materiale, tehnicii şi mijloacelor destinate intervenţiei; 

4. revederea atribuţiilor funcţionale pe responsabilităţi şi competenţe în cadrul comitetelor 

pentru situaţii de urgenţă de la toate nivelurile (municipiu, oraş, comună, 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 măsuri şi acţiuni de minimizare a vulnerabilităţii acestora; 

7. planificarea necesarului de resurse materiale şi financiare şi stabilirea surselor şi 

modalităţilor 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 urgenţă din 

localităţile judeţului Constanţa; 

2. pregătirea mijloacelor de înştiinţare-alarmare-informare şi menţinerea acestora în stare 

operativă; 
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3. urmărirea asigurării acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale 

în cazul producerii unor dezastre de mari proporţii şi stabilirea măsurilor de profilaxie în 

zonă pentru prevenirea declanşării unor epidemii sau epizootii; 

4. asigurarea funcţionării permanente a sistemului de supraveghere şi control al situaţiei de 

pericol în zonele potenţiale de risc; 

5. monitorizarea stării de sănătate al populaţiei; 

6. asigurarea spaţiilor necesare pentru acordarea primului ajutor în cabinetele medicale din 

teritoriul afectat; 

7. aplicarea măsurilor de protecţie individuală şi familială prin realizarea măsurilor şi 

acţiunilor de pregătire a locuinţei şi gospodăriei; 

8. menţinerea în stare de operativitate a asistenţei medicale de urgenţă prin dotarea cu 

aparatură şi materiale sanitare, medicamente şi vaccinuri; 

9. supravegherea absenteismului la unităţi; 

10.  repararea adăposturilor pentru colectivităţile de animale, amenajarea sistemelor de 

evacuare a dejecţiilor, revizia instalaţiilor de încălzire; 

11.  asigurarea rezervei de apă şi furaje pentru animale. 

 

c. De pregătire a mijloacelor de intervenţie: 

1. inspecţia tehnică la toate mijloacele destinate intervenţiei, completarea necesarului de 

piese de schimb şi accesorii, menţinerea acestora într-o stare permanentă de 

operativitate; 

2. stabilirea personalului destinat intervenţiei, organizarea sistemului de înştiinţare şi 

aducerea operativă 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 operativă a consumurilor; 

5. stabilirea concretă de către 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 localităţii respective. 

 

2. Măsuri specifice: 

a. Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 

1. transmiterea cu operativitate a atenționărilor/avertizărilor meteorologice către Centrul 

Operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” 

Constanţa care asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

   Răspunde: Directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea  

Termen: Pe perioada sezonului rece 

b. Localităţile din judeţ 

1. stabilirea de responsabilităţi concrete pentru personalul care asigură permanenţa pe 

timpul manifestării fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece, în scopul 
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scurtării timpului de răspuns şi intervenţie la solicitarea Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă; 

2. analiza contractelor de deszăpezire şi a clauzelor contractuale prin care să se stabilească 

clar răspunderile operatorilor, astfel încât în cazul nerespectării, să se poată face 

rezilierea acestora; (Anexa nr. 9); 

3. asigurarea, de către primării, a stocurilor de materiale antiderapante şi de combustibili, 

necesare pentru intervenţie (Anexa nr. 9); 

4. asigurarea, de către primării, a încălzirii unităţilor de învăţământ  

5. pregătirea spaţiilor pentru primirea persoanelor fără adăpost şi comunicarea situaţiei cu 

locaţiile pregătite în acest sens Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa în 

vederea centralizării (Anexa nr. 8); 

6. identificarea persoanelor fără adăpost şi a celor care locuiesc în spaţii fără încălzire 

curentă în vederea preluării acestora când situaţia o impune, la adăposturile amenajate 

(Anexa nr. 8); 

7. pregătirea spaţiilor pentru primirea persoanelor rămase 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 

averizărilor meteorologice să poată fi aduse în centrele medicale specializate; 

9. procurarea/confecţionarea sistemelor de blocare a ieşirilor din localităţi (Anexa nr. 9); 

10. pregătirea mijloacelor de informare, înștiințare-alarmare și menținerea în stare 

operativă; 

11. centralizarea datelor și informațiilor primite conform fluxului informare stabilit, ținerea 

evidenței tuturor evenimentelor și întocmirea raportul operativ; 

12. actualizarea “Planului de intervenție în situații de urgență generate de fenomene 

meteorologice periculoase pentru sezonul rece” – primăria municipiului Constanța; 

13. ținerea evidenței forțelor și mijloacelor de intervenție aparținând operatorilor economici 

de pe teritoriul municipiului Constanța; 

14. actualizarea dispozițiilor privind organizarea, atribuțiilor și funcționarea comitetului 

local, centrului operativ și comandamentului de iarnă pentru situații de urgență al 

municipiului Constanța; 

15. identificarea atribuțiilor tuturor structurilor operative implicate. 

16. asigură intervenția pentru deszăpezire pe căile rutiere din localitate (U.A.T.-uri care nu 

au contracte și asigură intervenția cu mijloace proprii)  

   Răspunde: Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

c. C.N. de Administrare a Infrastructurii Rutiere – D.R.D.P. – S.D.N. 

1. pregătirea bazelor de deszăpezire; 

2. protejarea drumurilor cu panouri parazăpezi; 

3. revizuirea şi repararea utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în programul de 

iarnă; 

4. aprovizionarea cu materiale antiderapante, pregătirea, completarea, revizuirea spaţiilor 

de depozitare, stabilirea sectoarelor pe care se acţionează cu materiale antiderapante; 

5. organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare; 
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6. instruirea personalului propriu; 

7. întocmirea unui program comun de măsuri cu Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa în vedere asigurării şi menţinerii 

viabilităţii drumurilor naţionale, în condiţii de siguranţă şi fluenţă a traficului; 

8. asigură intervenția pentru deszăpezire pe drumurile nationale; 

 

   Răspunde: Directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa   

Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

d. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa 

1. pregătirea prin lucrări de revizii şi reparaţii a întregului parc de utilaje şi mijloace de 

transport, precum şi asigurarea stocului de combustibili necesar funcţionării acestora 

pentru intervenţii pe timp de iarnă; 

2. asigurarea şi transportul cantităţilor de material antiderapant la bazele de depozitare şi în 

zonele de drum expuse la înzăpezire şi formare de polei şi care necesită o supraveghere 

deosebită (pante, curbă); 

3. stabilirea nominală 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, pregătirea 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 permanenţă pe timp de zi şi de noapte, 

alcătuit din personal stabilit pe bază de grafic, pentru preluarea informaţiilor referitoare 

la starea drumurilor; 

7. asigură intervenția pentru deszăpezire pe drumurile județene și in localitățile care au 

contract încheiate cu Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța ; 

 Răspunde: Directorul tehnic  al R.A.J.D.P. Constanţa  

Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

e. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa 

1. verificarea, împreună cu administratorii drumului public, a stării de viabilitate şi a 

semnalizării rutiere a sectoarelor de drum, a lucrărilor în carosabil, a accesului la 

obiectivele social-economice şi a trecerilor la nivel cu calea ferată; 

2. centralizarea situaţiei drumurilor blocate, restricţionate sau cu trafic pe un singur sens şi 

comunicarea acestora la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” Constanţa; 

3. restricționarea ieșirii din județ/localități a acelor mijloace care, nefiind echipate 

corespunzător, ar putea produce evenimente rutiere; 

4. interzicerea accesului participanţilor la trafic către zonele afectate, pentru prevenirea 

blocării acestora şi facilitarea intervenţiei utilajelor de deszăpezire, în situaţii iminente  

de înzăpeziri a unor sectoare de drum, ca urmare a manifestării fenomenelor meteo 

extreme, de viscol şi ninsoare abundentă; 

5. asigurarea dispozitivelor și indicatoarelor necesare pentru blocarea drumurilor în 

situația în care se impune închiderea acestora; 
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6. verificarea existenţei indicatoarelor rutiere de avertizare, restricţie şi/sau obligare, în 

zonele care prezintă riscul producerii accidentelor rutiere sau a blocajelor de trafic (ex. 

indicatoare de avertizare - ,,Drum lunecos”, ,,Alte pericole” însoţit de panouri adiţionale 

,,Polei, gheaţă, zăpadă” sau ,,Ploaie, ceaţă, viscol”, indicatoare de restricţie - ,,Accesul 

interzis vehiculelor cu masa mai mare de …t”, indicatoare de obligare - ,,Lanţuri pentru 

zăpadă”); 

7. atenţionarea, pe principalele căi de comunicaţie din localităţile urbane, a participanţilor 

la traficul rutier pentru evitarea parcării pe partea carosabilă, pentru a nu îngreuna 

intervenţia utilajelor de deszăpezire; 

8. desemnarea şi participarea reprezentanţilor, la nivel judeţean/local, în cadrul 

Comandamentelor de iarnă şi menţinerea unei legături permanente cu celelalte structuri 

judeţene implicate; 

9. punerea în aplicare a măsurilor de închidere temporară a tronsoanelor de drum acoperite 

cu gheaţă, polei sau aflate în situaţia iminentă de înzăpezire datorită viscolului, precum 

şi stabilirea rutelor ocolitoare, împreună cu administratorul drumului, odată cu 

asigurarea semnalizării rutiere de interzicere a circulaţiei şi de deviere a traficului; 

10. luarea măsurilor în vederea facilitării deplasării utilajelor de deszăpezire ori de 

combatere a poleiului în zonele afectate; 

11. constituirea filtrelor rutiere la intrarea pe sectoarele de drum afectate de ninsori sau 

polei, în vederea identificării şi scoaterii din trafic a autovehiculelor neechipate 

corespunzător, care vor fi parcate  în afara zonelor de risc; 

12. împreună cu autorităţile administrației publice locale se vor lua măsuri urgente de 

adăpostire a persoanelor rămase înzăpezite, în situaţiile în care sunt semnalate 

autovehicule imobilizate din cauza zăpezii; 

13. se va realiza o permanentă mediatizare, prin presa locală, a aspectelor de interes privind 

evoluţia traficului rutier şi a recomandărilor preventive, prin intermediul comunicatelor 

“Infotrafic” transmise de către purtătorii de cuvânt, în sistemul „VOCE UNICĂ”. 

14. totodată, menționăm că de la nivelul I.P.J. Constanța vor fi inițiate planuri de măsuri 

comune cu Secţiile de Drumuri Naţionale şi Judeţene pentru sezonul rece, care vor 

conţine în mod obligatoriu o anexă cu datele de contact ale membrilor 

comandamentului de iarnă şi ale personalului districtelor de drumuri. 

 Răspunde: Inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa   

Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

f. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa 

1. participă la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de primă necesitate, cu 

preponderenţă în zonele izolate şi greu accesibile; 

2. actualizarea permanentă a întregului sistem de înştiinţare-alarmare şi activarea lui chiar 

prin executarea unor exerciţii de verificare a tuturor mijloacelor posibile de legătură; 

3. activarea grupelor operative, când situaţia o impune, iar informaţiile primite prin toate 

canalele de legătură să fie, în mod operativ, procesate şi puse la dispoziţia instituţiilor 

responsabile pentru luarea celor mai adecvate măsuri; 

4. transmiterea către toate localităţile, instituţiile şi agenţii economici din judeţ în mod 

curent, a atenționărilor/avertizărilor meteo, funcţie de evoluţia situaţiei prognozate, pe 

mailto:urgente@isudobrogea.ro


NESECRET 

NESECRET 

Str. Mircea cel Bătrân nr.110, Tel. 0241/617.381/382, Fax. 0241/616.342 e-mail urgente@isudobrogea.ro, Cod poştal 900663 

Pagina 6 din 13 

 

canalele specifice de legătură, cu indicarea totodată a măsurilor 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; 

       Răspunde: Inspectorul 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 Urgenţă Constanţa; 

2. stabilirea şi comunicarea, prin efectivele aflate în serviciu, a primelor date şi informaţii 

privind efectele fenomenelor meteorologice specifice perioadei de iarnă produse în zona 

de competenţă; 

3. informarea, înştiinţarea şi avertizarea structurilor abilitate cu privire la posibilitatea 

apariţiei unor situaţii conflictuale care pot conduce la tulburarea ordinii publice; 

4. asigurarea respectării măsurilor de interdicţie impuse de autorităţi; 

5. participarea la acţiuni de căutare, deblocare şi salvare a persoanelor surprinse în trafic 

pe căile 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. 

Răspunde: Inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa   

Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

h. Garda de Coastă Constanţa 

1. participarea la acţiunile de căutare, salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor din 

localităţile afectate în zona de frontieră; 

2. participarea la distribuirea către populaţie a ajutoarelor de primă necesitate, cu 

preponderenţă în localităţile izolate şi greu accesibile din zona de responsabilitate; 
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3. asigurarea realizării măsurilor de primă urgenţă 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 asistenţă 

specializată. 

      Răspunde: Directorul al Gărzii de Coastă Constanţa    

 Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

 

i. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa 

1. dispune centrelor de dializă din judeţul Constanţa, aducerea din timp a bolnavilor care 

locuiesc în zonele greu accesibile pentru internare şi tratament, atunci când se anunţă 

perioade de manifestare a fenomenlor meteorologice periculoase (ninsori abundente, 

viscol, etc); 

2. informează în scris şi electronic medicii de familie, asistenţii medicali comunitari şi 

mediatorii sanitari cu privire la obligativitatea identificării în perioada sezonului rece a 

gravidelor la risc şi a gravidelor de ultim trimestru, astfel încât, la iminenţa unei 

calamităţi (ninsori abundente, furtuni, viscol), să asigure serviciul de permanență 24h 

din 24 h la cabinete si primarii și să poată trimite în timp util aceste persoane la cea mai 

apropiată unitate sanitară cu paturi care are în structură secţie de obstetrică-ginecologie. 

Comunică 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 către D.S.P.J. Constanța; 

3. distribuie vaccinul antigripal, în limita stocului disponibil, repartizat de către Ministerul 

Sănătăţii și monitorizează infecţiile respiratorii acute – sistem santinelă, sistem rutină; 

4. menționăm faptul că 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.  

 Răspunde: Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană 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 (localităţi şi drumuri cu acces dificil în sezonul rece) şi stabilirea de măsuri şi 

acţiuni de minimizare a vulnerabilităţilor acestora; 

2. planificarea necesarului de resurse materiale şi stabilirea surselor şi modalităţilor de 

asigurare a acestora – asigurarea unui stoc de medicamente, materiale sanitare, etc.; 

3. aplicarea măsurilor de protecţie individuală (îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată) şi a 

echipamentelor ) autosanitare); 

4. echipajele medicale vor fi permanent în legătură cu dispeceratul SAJ sau ISU prin 

reţeaua radio TETRA, aplicaţia de pe tableta Panasonic sau apelând numărul de urgenţă 

112. 

 Răspunde: Managerul general al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa   

 Termen: Pe perioada sezonului rece 
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k. Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanţa 

1. asigurarea furnizării energiei termice pentru încălzire în municipiul Constanța în funcţie 

de temperaturile exterioare înregistrate şi a apei calde de consum la parametrii optimi ; 

2. menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor pentru producerea energiei termice 

în centralele termice proprii, distribuţia și furnizarea  energiei termice produsă in C.E.T. 

Palas; 

3. intervenţia operativă în caz de avarii pentru: 

 - asigurarea funcţionării continue a celor 134 de puncte termice care sunt 

alimentate cu agent termic primar produs de către C.E.T.(2 P.T. sunt în conservare 

fiindcă nu mai au consumatori); 

 - asigurarea funcţionării celor 48 centrale termice care produc energie termică 

utilizând gazul natural; 

  - furnizarea agentului termic către consumatorii finali pentru asigurarea 

confortului termic în locuințe pe timpul sezonului rece. 

4. asigurarea în regim continuu a presiunii apei reci furnizată la imobilele cu nivel de 

înalţime mai mare de 4 etaje, conform cerinţelor contractului de prestari servicii dintre 

prestatorul R.A.D.E.T. şi beneficiarul R.A.J.A. S.A.; 

5. informarea operativă a dispeceratului I.S.U. ,,Dobrogea” al Judeţului Constanţa asupra 

situaţiilor speciale apărute ca urmare a fenomenelor meteorologice specifice sezonului 

rece. 

 Răspunde: Directorul 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 rezolvării cu operativitate a avariilor survenite la reţelele de apă, 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 apă şi protejarea lor împotriva îngheţului; 

4. monitorizarea permanentă a presiunii apei în reteaua de distributie și a calității apei 

potabile din fiecare sursă de apă și din complexele de înmagazinare; 

5. verificarea și executarea lucrărilor necesare de protejare a conductelor de refulare ape 

uzate, în locurile în care acestea sunt expuse acestui risc, împotriva înghețului; 

6. aprovizionarea și asigurarea permanentă a unui stoc minim de materiale de intervenții, 

combustibili, lubrefianţi si reactivi (în special butelii clor), care să asigure desfășurarea 

normală a activității pentru minim 10 zile; 

7. organizarea echipelor de permanență și intervenții în punctele de lucru, dotarea acestora 

cu unelte pentru intervenția în deblocarea căilor de acces la instalațiile de pompare, 

rezervoare, sedii administrative. 

 Răspunde: Directorul general al S.C. Regia Autonomă Judeţeană de Apă S.A.   

    Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

 

m. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., Direcţia Regională Est de distribuţie, sector Constanţa 
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1. asigură condiţiile şi mijloacele tehnice şi umane pentru furnizarea gazelor naturale la 

parametrii de calitate către toţi clienţii săi în baza contractelor încheiate; 

2. recepţia şi realizarea intervenţiilor de urgenţă sau depanaj gaz se face cu o organizare 

dedicată, cu funcţionalitate 24/24 ore, compusă din: Centru de Apel Depanaj (CAD) – 

tel-021/928, Cadre de Permanenţă (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 reglementările interne DGSR; 

4. vor fi constituite şi consemnate echipe de intervenţie suplimentare care în orice moment 

pot să intervină în sistemul de distribuţie; 

5. va fi intensificată supravegherea funcţionării sistemului de distribuţie atât cu mijloace 

electronice cât şi fizic, în teren; 

6. vor fi luate măsuri 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 urgenţă la solicitările clienţilor; 

9. în cazul producerii unor situaţii de urgenţă Distrigaz Sud Reţele SRL declanşează 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 rapidă a resurselor şi mijloacelor tehnice 

necesare şi stabilirea măsurilor ce vor limita repercusiunile din punct de vedere al 

securităţii şi continuităţii alimentării cu gaze naturale având în vedere respectarea 

principiilor de prioritizare a securităţii persoanelor şi bunurilor. 

        Răspunde: Şeful Sectorului Constanţa 

        Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

n. Inspectoratul Teritorial de Muncă 

 Serviciul de securitate în muncă, prin intermendiul inspectorilor de muncă, verifică 

modul în care angajatorii asigură protecția persoanelor încadrate în muncă, în perioadele în 

care, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi scăzute, și 

anume: 

1. asigurarea echipamentului individual de protecţie; 

2. atribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb; 

3. acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor 

asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător; 

4. întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care 

aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale; 

5. reducerea duratei zilei de lucru când situațiile o impun. 

    Răspunde: Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă   

    Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

 

o. C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa 
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1. asigurarea forţelor/mijloacelor proprii de intervenţie de către Sucursala Servicii Portuare 

– Secţia Transporturi şi Secţia Instalaţii, constând în utilaje, conducători auto şi personal 

pentru împrăştierea manuală a materialului antiderapant; 

2. asigurarea materialului antiderapant prin completarea stocurilor de sare şi de nisip 

necesare; 

Răspunde: Director general al C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa  

 Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

 

p. C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A.  

1. asigurarea măsurilor 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 deszăpezirea căilor de acces la obiective. 

   Răspunde: Directorul 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 clădirilor, lucrări la linie (reparare coturi, lăsături, joante căzute), 

asigurarea scurgerii apelor la linie (curăţire şanţuri, albii podeţe), tăiere buruieni, 

tufişuri, asigurare gabarit de liberă trecere pentru plugurile de  zăpadă; 

2. completarea necesarului de panouri parazăpezi şi instalarea acestora; 

3. stabilirea liniilor de depozitare a vagoanelor din staţii şi depozitarea vagoanelor defecte; 

4. repararea în atelier a plugurilor de zăpadă; 

5. stabilirea razelor de acţiune şi reşedinţa pentru plugurile de zăpadă şi efectuarea de 

probe de parcurs şi de  gabarit pentru acestea; 

6. întocmirea planurilor de acţiune pentru combaterea înzăpezirilor în toate complexele , 

triajele, nodurile şi staţiile C.F.; 

7.  stabilirea centrelor unde vor funcţiona comandamentele unice de combaterea 

înzăpezirilor; 

8. actualizarea evidenţei porţiunilor de linie înzăpezibile şi a modului de apărare a acestora 

, pentru fiecare secţie în parte, pe linii, poziţii kilometrice; 

9. aprovizionarea cu materiale, scule şi echipament pt. intervenţie la deszăpezire; 

10. stabilirea staţiilor în care se va efectua curăţirea macazurilor pe timpul funcţionării 

comandamentului pentru combaterea efectelor timpului nefavorabil şi asigurarea 

circulaţiei trenurilor; 

11. asigurarea cu locomotive a mijloacelor de intervenţie în cazul inzăpezirilor pe linii prin 

încheierea de convenţii între Sucursala Regională C.F. Constanţa, SNTFM  CFR Marfă 

SA Sucursala Muntenia-Dobrogea şi S.T.F.C. Constanţa; 

12. stabilirea necesarului de efective ce vor acţiona la deszăpezire, urmând a se încheia 

contracte cu societăţi autorizate, pentru asigurarea efectivelor suplimentare; 

13. verificarea pregătirii unităţilor pentru iarna, de către comisiile mixte stabilite prin 

Ordinul nr. 2 al Directorului Sucursalei Regionale C.F. Constanţa; 
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14. - asigurarea măsurilor pentru preîntîmpinarea şi combaterea efectelor timpului 

nefavorabil pe liniile şi în unităţile C.F. de pe raza Sucursalei Regionale C.F. 

Constanţa- prin emiterea Ordinului nr. 3 al Directorului Sucursalei Regionale C.F. 

Constanţa - constituirea, componenţa nominală şi sarcinile comandamentelor de 

deszăpezire la nivelul Sucursalei Regionale, regulatoarelor de circulaţie, complexelor şi 

nodurilor feroviare. 

Răspunde: Directorul C.N. Căi Ferate „C.F.R.” S.A. Sucursala Constanţa  

 Termen: Pe perioada sezonului rece 

 

3. Alte măsuri ce se impun la nivelul structurilor de decizie şi coordonare a intervenţiei: 

a. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

1. analizarea permanentă a situaţiei din judeţ în cadrul şedinţelor operative de lucru şi 

stabilirea măsurilor punctuale de intervenţie, corespunzător situaţiilor concrete create în 

judeţ; 

2. instituirea, ca practică de lucru pentru conducătorii structurilor cu responsabilităţi în 

conducerea intervenţiilor, a informării ierarhice, operative şi directe de la faţa locului, 

pentru ca deciziile luate să fie eficiente; 

3. asigurarea creşterilor graduale în efective şi mijloace de intervenţie în concordanţă cu 

evoluţia situaţiei din diferitele puncte de intervenţie din judeţ; 

4. desfăşurarea, în comun, a acţiunilor şi activităţilor din competenţa structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne din zona afectată, astfel încât mijloacele tehnice şi 

resursele umane folosite să acţioneze cu eficienţă; 

5. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Constanţa şi Gruparea de Jandarmi Mobilă “Tomis” Constanța vor coopera permanent, 

asigurând totodată verificarea aplicării prezentelor măsuri de către structurile din 

subordine şi, după caz, vor dispune măsurile ce se impun, potrivit competenţei. 

b. Grupul de Suport Tehnic  

1. acordă asistenţă tehnică Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetelor 

Locale pentru Situaţii de Urgenţă pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice 

specifice sezonului rece; 

2. coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece, aplicând prevederi din 

planurile de măsuri; 

3. se întruneşte, din Ordinul preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

la propunerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” 

al judeţului Constanţa, la locul şi ora dispuse; 

4. întocmeşte rapoarte de informare pe timpul situaţiilor de urgenţă şi analize şi sinteze 

după 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 

desfăşurării în condiţii optime a activităţilor socio-economice pe teritoriul judeţului Constanţa 

astfel: 
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a. C.N. de Administrare a Infrastructurii Rutiere.: menţinerea în stare de practicabilitate a 

sectoarelor de drumuri naţionale din judeţ; 

b. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri: intervenţia în timp operativ pe 

drumurile din aria de competenţă (inclusiv pe drumurile comunale pentru care s-au 

încheiat contracte); 

c. Autoritatea Navală Română: dirijarea şi monitorizarea traficului naval, coordonarea 

activităţilor de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare şi activităţilor de prevenire, 

investigare şi răspuns la poluare pe mare;  

d. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa: intervenţia pentru 

îndepărtarea eventualelelor blocaje pe căile de acces interioare şi buna desfăşurare a 

activităţii aeroportuare; 

e. Direcţia de Telecomunicaţii: asigurarea funcţionării sistemelor de telecomunicaţii;  

f. C.N.T.E.E. Transelectrica – Sucursala de Transport Constanţa şi S.C. E-Distribuţie 

Dobrogea S.A: asigurarea alimentării cu energie electrică şi intervenţia în cazul 

producerii de avarii şi deranjamente individuale şi colective ȋn instalaƫiile electrice de 

joasa, medie şȋ ȋnaltă tensiune, precum şi ȋn staƫii şi posturi de transformare. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, prin Centrul 

Operaţional, asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă.  

Toate instituţiile judeţului cu funcţii de sprijin sau cu responsabilităţi în aplicarea 

prezentului plan au obligaţia de a se conforma prevederilor acestuia şi de a informa operativ 

dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa asupra 

situaţiilor speciale apărute ca urmare a fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece. 

Informaţiile privind efectele evoluţiei fenomenelor meteorologice cu impact asupra 

desfăşurării activităţilor economico-sociale, măsurile luate, efectivele şi mijloacele întrebuinţate 

pe categorii de structuri se vor comunica către: Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la fax: 0241/616342, 0241/690066 sau e-mail: 

urgente@isudobrogea.ro şi Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa la fax: 0241.617.245 şi e-mail: 

cancelarie@prefecturaconstanta.ro, astfel: 

▪ imediat:- în cazul blocării 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 anterioară şi 500 din data 

raportării); 

- la ora 1310 ( pentru intervalul 0500-1300 al zilei în curs). 

 Primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă au 

obligaţia ca, la producerea unei situaţii de urgenţă : 

a. să activeze nivelul local de răspuns prin introducerea în intervenţie a serviciilor 

voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

b. să instituie serviciul de permanenţă la primării la primirea avertizărilor meteorologice 

COD PORTOCALIU sau ROŞU; 

c. să activeze Centrul Operativ cu Activitate Temporară;  

d. să convoace, dacă situaţia impune, comitetul local pentru situaţii de urgenţă; 

e. să stabilească primele măsuri pentru gestionarea situaţiilor„ de urgenţă; 
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f. pentru orice situaţie creată să informeze de urgenţă Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa; 

Prezentului document i s-au ataşat următoarele anexe: 

- Anexa nr. 1 - Centre de permanenţă, centre de primiri urgenţe, camere de gardă; 

- Anexa nr. 2 - Lista mijloacelor de semnalizare mobile existente pentru închiderea temporară a 

circulaţiei rutiere pe sectoarele de drum blocate pentru în sezonul rece 2021 – 2022; 

- Anexa nr. 3 - Încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor din judeţul Constanţa, în 

sezonul rece 2021 – 2022; 

-  Anexa nr. 4 - Baze şi secţii de deszăpezire; 

- Anexa nr. 5 - Sectoare de drum pe care se acţionează numai cu material antiderapant (nisip și 

zgură); 

- Anexa nr. 6- Sectoare de drum care se vor apăra pe timpul iernii cu panouri parazăpezi şi 

perdele forestiere; 

- Anexa nr. 7- Utilaje, mijloace de transport şi echipamente de intervenţie; 

- Anexa nr. 8 - Situaţia spaţiilor de cazare – aparținând autorităților publice locale din județul 

Constanța 2021 – 2022; 

- Anexa nr. 9 - Situaţia pregătirii autorităţilor publice locale din judeţul Constanţa, pentru 

sezonul rece 2021 – 2022 (contracte de deszăpezire); 

- Anexa nr. 10 – Baza de date cu grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de căderi masive de zăpadă, temperaturi extreme (gheață, chiciură, polei), 

viscol și vânt puternic  

- Anexa nr. 11 - Situaţia intrărilor şi ieşirilor din localităţi; 

- Anexa nr. 12 - Situaţia intersecţiilor de drumuri între localităţi; 

- Anexa nr. 13 – Situație gravide 2021 – 2022 ( în curs de actualizare). 
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