


 

NESECRET 
Str Mircea cel Bătrân  nr. 110 Tel. 0241/ 617452 / 617381 / e-mail  urgente@isudobrogea.ro/ Fax 0241/616342 cod poştal 900663  

Pagina 1 din 14 

 

 

 
 

mailto:urgente@isudobrogea.ro/


 

NESECRET 
Str Mircea cel Bătrân  nr. 110 Tel. 0241/ 617452 / 617381 / e-mail  urgente@isudobrogea.ro/ Fax 0241/616342 cod poştal 900663  

Pagina 2 din 14 

 

 

 

 populaţiei şi turiştilor, precum şi limitării urmărilor potenţialelor stări de urgenţă ce se pot 

produce în perioada sezonului cald 2022. 

Această activitate de monitorizare se realizează la nivel judeţean, de către Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa prin Grupul de Suport Tehnic şi instituţiile cu 

responsabilităţi în asigurarea managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, 

dar şi de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 

În perioada sezonului cald se manifestă cu preponderenţă următoarele tipuri de riscuri: 

furtuni (vânt puternic şi/sau precipitaţii masive în timp scurt), căderi de grindină, inundaţii ca 

urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din 

precipitaţii, tornade, secetă hidrologică şi pedologică, temperaturi extreme (caniculă), incendii de 

vegetaţie, epidemii, epizootii/zoonoze şi situaţii determinate de atacul organismelor dăunătoare 

plantelor (conform prevederilor Anexei nr. 1 din H.G. 557 din 3 august 2016, privind 

managementul tipurilor de risc, actualizată). 

OBIECTIVE 

1. Planificarea şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie; 

2. Intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a consecinţelor evenimentelor 

specifice sezonului cald; 

3. Dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă; 

4. Asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea misiunilor 

specifice situaţiilor de urgenţă generate de furtuni (vânt puternic şi/sau precipitaţii masive 

în timp scurt), căderi de grindină, inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor 

de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii, tornade, secetă hidrologică 

şi pedologică, temperaturi extreme (caniculă), incendii de vegetaţie, epidemii, 

epizootii/zoonoze şi situaţii determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor; 

5. Optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre membrii Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa. 

 

BAZĂ LEGALĂ 

 Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind protecţia civilă, republicată în 2008; 

 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Legea Apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, actualizată cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 Legea nr. 104/2011 privind calitate aerului înconjurător, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, Republicată, privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare; 

 Legea nr. 51 din 8 martie 2006, Republicată - Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, modificată și actualizată prin Legea nr. 187/2012 și Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2014; 

 Legea nr. 458 din 8 iulie 2002, Republicată, privind calitatea apei potabile 

mailto:urgente@isudobrogea.ro/


 

NESECRET 
Str Mircea cel Bătrân  nr. 110 Tel. 0241/ 617452 / 617381 / e-mail  urgente@isudobrogea.ro/ Fax 0241/616342 cod poştal 900663  

Pagina 3 din 14 

 

 

 

 O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 

funciare cu modificările şi completările ulterioare;  

 O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului 

situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management; 

 O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie 2014, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva 

incendiilor; 

 O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1.151 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 94/2014 

privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă; 

 H.G. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă; 

 H.G. nr. 557 din 3 august 2016, privind managementul tipurilor de risc, actualizată; 

 H.G nr. 1136 din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim 

ajutor pe plajă; 

 O.M.A.I. nr. 736 din 22 iulie 2005, privind instituirea serviciului de permanenţă la toate 

primăriile din zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă; 

 O.M.A.I. nr. 1184 din 6 februarie 2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

 O.M.A.I. nr. 1259 10 aprilie 2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de 

protecţie civilă, actualizat; 

 O.M.A.I. nr. 1494 din 7 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă; 

 Ordinul nr. 9 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea 

Planurilor de restrictii şi folosire a apei in perioadele deficitare; 

 Ordin Comun M.A.P./M.A.I. nr. 459 din 7 martie 2019/nr. 78 din 28 iunie 2019, pentru 

aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 

hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundaţii, secetă 

hidrologică, precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale 

pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

 Ordin Comun M.A.D.R./M.A.I. nr. 97 din 9 aprilie 2020/nr. 63 din 15 aprilie 2020, pentru 

aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 

meteorologice periculoase, avînd ca efect producerea secetei pedologice; 

 Ordin comun nr. M.A.D.R./M.A.I. nr. 551/1475 din 2006, pentru aprobarea 

Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de 
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grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în 

domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole 

cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

ca urmare a incendiilor de pădure; 

 Regulament din 13 octombrie 2006 privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate 

de căderile de grindină şi secetă severă. 

 Ordin M.I.R.A./M.A.D.R. nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis 

la arderea de miristi, vegetaţie uscată si resturi vegetale; 

 Ordin nr. 247/1235/631/1130 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Planului de măsuri 

vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de 

preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă,respectiv ai comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populaţiei; 

 

STRUCTURI IMPLICATE 

1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență; 

2. Grupurile de Suport Tehnic (conform prevederilor Ordinului prefectului privind 

modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Grupurilor 

de Suport Tehnic, nr. 171/26.04.2022), astfel: 

a. Grupul de suport nr. 1, Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de 

urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca 

efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la 

construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurile de apă și poluări marine 

în zona costieră; 

b. Grupul de suport nr. 3, pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 

îmbolnăviri în masă (epidemii), prezența temperaturilor extreme (ger, caniculă); 

c. Grupul de suport nr. 4, pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 

epizootii, zoonoze; 

d. Grupul de suport nr. 8, pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii 

și incendii de vegetație; 

e. Grupul de suport nr. 9, pentru gestionarea situațiilor de urgență având ca efect 

producerea secetei pedologice, precum și a celor generate de căderi de grindină, 

înghețuri timpurii sau târzii, atacul organismelor dăunătoare plantelor; 

f. Grupul de suport nr. 10, pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de avarii 

ale rețelelor de utilități publice. 

3. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă; 

4. Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; 

5. Primării sau Servicii Publice de Gospodărie Comunală; 

6. Operatori economici cu alimentare din ape de suprafaţă; 

7. Alte instituţii cu funcţii complexe de sprijin. 
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Nr. 

crt. 
MĂSURI  RĂSPUNDE TERMEN OBS. 

I. MĂSURI GENERALE 

1.  
Elaborarea și supunerea spre aprobare a Planului de măsuri pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald 2022 

S.Th.P al C.J.S.U. 

din cadrul I.S.U. 

Constanţa 

31.05.2022 

Planul este întocmit 

prin consultarea și 

cu propunerile 

reprezentanţilor 

instituţiilor din 

cadrul grupurilor de 

suport tehnic 

implicate în 

gestionarea 

situațiilor de 

urgență. 

2.  
Asigurarea consultanţei de specialitate, în cadrul Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

Grupuri de suport 

tehnic în funcție de 

tipul de risc 

Pe timpul sezonului 

cald şi când situaţia 

o impune 

 

3.  
Întocmirea rapoartelor operative zilnice şi a rapoartelor de sinteză şi 

transmiterea lor la Centrele operative pentru situaţii de urgenţă din 

cadrul ministerelor. 

Grupuri de suport 

tehnic 

Pe timpul manifestării 

situaţiilor de urgenţă 
 

4.  
Asigurarea fluxului informaţional-decizional cu C.J.S.U./C.L.S.U., 

grupuri de suport tehnic şi cu alte organisme implicate în gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de temperaturile ridicate. 

I.S.U. Constanţa 
Pe timpul  

sezonului cald 

În vederea 

transmiterii/retransm

iterii mesajelor de 

atenţionare, 

alarmare şi 

avertizare, a 

deciziilor, 

dispoziţiilor şi 

ordinelor emise. 

5.  
Asigurarea înştiinţării membrilor C.J.S.U., Grupurilor de Suport 

Tehnic și C.L.S.U., despre iminenţa producerii sau producerea 
I.S.U. Constanţa 

Permanent în maxim 

30 de minute de la 

producerea 

Prin S.Th.P. al 

C.J.S.U.din cadrul 

I.S.U. Constanţa 
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Nr. 

crt. 
MĂSURI  RĂSPUNDE TERMEN OBS. 

unor situații de urgență, precum şi transmiterea/retransmiterea 

operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor emise. 

evenimentului/primir

ea informaţiei 

 

6.  
Verificarea dispozitivelor de acţionare a mijloacelor de alarmare a 

populaţiei la dezastre. 

 

Preşedinte C.L.S.U. 
Lunar cu caracter 

permanent 
 

7.  
Organizarea serviciului de permanenţă la sediul primăriilor. 

 

 

Preşedinte C.L.S.U. 
La primirea 

înştiinţărilor 

Pe timpul codurilor 

meteorologice/hidrol

ogice 

8.  
Asigurarea supravegherii şi protecţiei infrastructurii critice şi 

transporturilor devenite vitale pentru gestionarea situaţiei. 
I.J.J. Constanţa 

Pe timpul  

sezonului cald 
 

9.  
Asigurarea măsurilor de ordine publică şi de protecţie a zonelor 

afectate/potenţial a fi afectate de situaţii de urgenţă şi restabilirea 

ordinii publice. 

I.J.J. Constanţa 
Pe timpul  

sezonului cald 
 

10.  
Asigurarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi 

posturi de prim ajutor. 

Autorități publice 

locale 

Pe timpul  

sezonului cald 

Se aplică doar 

autorităților locale 

care au pe raza 

UAT-ului  plaje etc. 

11.  
Monitorizarea calităţii surselor de aprovizionare cu apă potabilă a 

populaţiei şi a condiţiilor de igienă la nivel comunitar. 
D.S.P. Constanţa 

Pe timpul  

sezonului cald 

În colaborare cu 

organele de 

administraţie locală. 

12.  

Promovarea în rândul fermierilor şi proprietarilor de animale a 

măsurilor privind ameliorarea condiţiilor de exploatare şi 

adăpostire a animalelor. 

 

 

D.S.V.S.A. 

Constanţa 

DAJ Constanţa 

la instituirea codului 

galben/portocaliu/ 

roşu 

 

13.  

Promovarea în rândul fermierilor a recomandărilor privind 

campania de recoltare a cerealelor. 

 

 

D.A.J. Constanţa 

Şef S.V.S.U 

Premergător 

campaniilor de 

recoltare a cerealelor 
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Nr. 

crt. 
MĂSURI  RĂSPUNDE TERMEN OBS. 

14.  

Asigurarea activităţilor de căutare – salvare a viețelor omenești la 

Marea Neagră prin autorităţile specializate. 

 

ARSVOM 

ANR 

I.S.U. Constanţa 

GARDA DE 

COASTĂ 

Când situaţia o 

impune 
 

15.  
Realizarea lucrărilor de întreţinere şi ecologizare a plajelor Mării 

Negre. 
A.B.A.D.L. 

Când situaţia o 

impune 
 

16.  Monitorizarea calităţii apei de îmbăiere. D.S.P. 
Pe timpul  

sezonului cald 
 

17.  

Desfășurarea acţiunilor de căutare şi salvare a persoanelor captive 

în medii ostile vieţii, în mediul acvatic (cu precădere mediul marin) 

sau a persoanelor declarate dispărute. 

 

I.S.U. Constanța 

I.J.J. Constanţa 

I.P.J. Constanța 

A.R.S.V.O.M. 

Constanța 

Când situaţia o 

impune 
 

18.  

Menţinerea în stare de funcţionare a staţiilor de pompare desecare 

din cadrul amenajărilor de desecare şi a agregatelor mobile 

existente pentru intervenţii în caz de inundaţii. 

A.N.I.F. Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătăţiri 

Funciare Constanța 

La primirea 

avertizărilor 

În conformitate cu 

legislaţia în vigoare, 

Legea 

îmbunătăţirilor 

funciare nr. 

138/2004 actualizată 

şi O.U.G. nr. 

22/2013 pentru 

completarea OUG 

nr. 82/2011 privind 

unele măsuri de 

organizare a 

activităţii de 

îmbunătăţiri 

funciare, actualizată. 
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Nr. 

crt. 
MĂSURI  RĂSPUNDE TERMEN OBS. 

II. MĂSURI SPECIFICE 

A. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

19.  

Informarea preventivă a unităţilor administrativ teritoriale şi a 

operatorilor economici care prezintă risc ridicat de incendiu, în 

vederea adoptării măsurilor speciale pentru sezonul cald. 

 

I.S.U. Constanţa 
Premergător 

sezonului cald 
 

20. 

Educaţia preventivă a populaţiei/turiştilor în domeniul situaţiilor 

de urgenţă generate de temperaturile ridicate ridicate din perioada 

sezonului cald. 

I.S.U. Constanţa 

Pe timpul desfăşurării 

campaniilor de 

informare preventivă 

Distribuirea de 

pliante, foi volante, 

manuale, broşuri, 

reviste, informări pe 

rețelele de socializare, 

comunicate de presă 

etc. 

21. 

Executarea unor exerciţii de alarmare şi evacuare a persoanelor şi 

a bunurilor la nivelul localităţilor, în cooperare cu serviciile 

voluntare şi/sau private pentru situaţii de urgenţă. 

 

I.S.U.Constanţa Conform planificării 

În cadrul 

controalelor de 

prevenire efectuate 

la localităţi. 

22. 

Intensificarea activităților preventive desfășurate de componenta 

preventivă serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență, în baza competențelor stabilite prin actele normantive în 

vigoare. 

Preşedinte C.L.S.U. 

S.V.S.U. 

S.P.S.U. 

Permanent, pe 

perioada  

sezonului cald 

 

23. 

Popularizarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, 

a unor reguli de prevenire a incendiilor produse de fumat, focul 

deschis, jocul copiilor cu focul,.a condiţiilor prevăzute de lege 

pentru arderea miriştilor, stufului şi a vegetaţiei ierboase, a 

riscurilor generate de incendierea vegetaţiei ierboase de pe 

terenurile agricole limitrofe pădurilor precum şi a regulilor de 

comportare în caz de situaţii de urgenţă. 

Dir. Silvică 

Constanţa 

Preşedinte C.L.S.U. 

I.S.U. Constanţa 

A.P.M. Constanţa 

G.N.M.  

C.J. Constanţa 

Iulie 2022 

Afişarea vizibilă în 

locuri publice 

(sediul primăriilor, 

instituţiilor publice, 

şcolilor, grădiniţelor, 

spaţiilor comerciale, 

pieţe, târguri, oboare 

etc.), a măsurilor 

preventive generale, 

precum şi a 
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Nr. 

crt. 
MĂSURI  RĂSPUNDE TERMEN OBS. 

recomandărilor 

pentru populaţie, pe 

timpul perioadelor 

caniculare. 

24. 

Interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de 

uscăciune avansată şi restricţionarea efectuării, în anumite 

intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii 

favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de 

substanţe volatile sau supraîncălziri excesive. 

 

Preşedinte C.L.S.U. 
Pe timpul  

sezonului cald 
 

25. 

Verificarea rezervelor de apă pentru incendiu şi menţinerea în 

funcţiune a surselor artificiale de alimentare cu apă de pe domeniul 

public (hidranţi, rampe de alimentare). 

Preşedinte C.L.S.U. 
Pe timpul  

sezonului cald 

- Amenajarea 

rampelor de acces la 

sursele naturale de 

apă – râuri, lacuri; 

- Interzicerea 

utilizării rezervelor 

intangibile de apă 

din castelele de apă). 

26. 
Verificarea respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la 

gospodăriile cetăţeneşti şi fondul forestier. 

Preşedinte C.L.S.U. 

Dir. Silvică 

Constanţa 

 

Pe timpul  

sezonului cald 

Planificarea 

organizarea şi 

efectuarea de 

controale şi patrulări 

în păduri/ zonele 

frecventate de 

turişti. 

27. 

Efectuarea controalelor (d.p.d.v. al protecţiei mediului) în caz de 

situaţii de urgenţă generate de nerespectarea bunelor condiţii 

agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi resturilor 

vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente. 

 

G.N.M. C.J. 

Constanţa 

I.S.U. Constanţa 

A.P.I.A 

Când situaţia o 

impune 

Conform 

protocolului 
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Nr. 

crt. 
MĂSURI  RĂSPUNDE TERMEN OBS. 

28. 
Menţinerea în stare de utilizare a principalelor drumuri forestiere 

pentru accesul autospecialelor de intervenţie. 

Dir. Silvică 

Constanţa 

Pe timpul  

sezonului cald 

Măsuri 

corespunzătoare de 

igienizare 

(extragerea arborilor 

uscaţi, rupţi sau 

doborâţi de vânt) 

29. 

Interzicerea: 

- arderii resturilor vegetale şi a miriştilor limitrofe fondului 

forestier; 

- interzicerea focului deschis; 

- fumatului în pădure. 

 

Dir. Silvică 

Constanţa 

D.A.J. Constanţa 

Pe timpul 

 sezonului cald 

Amplasarea de 

panouri avertizoare 

cuprinzând reguli de 

apărare împotriva 

incendiilor specifice 

fondului forestier. 

30. 

Stabilirea de măsuri adecvate, potrivit competenţei, pentru 

înlăturarea sau limitarea riscurilor de incendii majore, datorate 

temperaturilor caniculare. 

 

I.S.U. Constanţa 
Pe timpul 

 sezonului cald 

Prin planul de 

măsuri întocmit la 

nivelul instituţiei 

31. 

Asigurarea funcţionării surselor şi staţiilor de pompare apă la 

capacitatea maximă prin menţinerea în funcţiune a grupurilor de 

pompare existente la sursele şi staţiile de pompare. 

 

S.C. R.A.J.A. S.A. 
Pe timpul  

sezonului cald 
 

B. MĂSURI ÎN CAZ DE TEMPERATURI EXTREME ALE AERULUI (CANICULĂ), SECETĂ HIDROLOGICĂ PRELUNGITĂ ȘI 

SECETĂ PEDOLOGICĂ 

32. 

Popularizarea măsurilor ce se impun a fi aplicate pe timpul 

perioadei secetoase şi intensificarea măsurilor de educaţie sanitară 

preventivă a populaţiei 

D.S.P. Constanţa 

D.S.V.S.A. 

Constanţa 

Preşedinte C.L.S.U. 

I.S.U. Constanţa 

La primirea 

avertizărilor 

Afişarea vizibilă în 

locuri publice, 

mediatizare prin 

mijloacele impact 

rapid (radio, 

televiziune locală), 

astfel încât fiecare 
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individ să ştie ce să 

facă. 

33. 

Verificarea modului de asigurare a protecției persoanelor încadrate 

în muncă, în caz de caniculă. 

 

I.T.M. Constanța 
La primirea 

avertizărilor 
Verificări pe teren 

34. 

Întocmirea/actualizarea la nivelul localităților a evidenței 

persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi 

influențată negativ de caniculă. 

Preşedinte C.L.S.U. 

D.S.P. Constanţa 

Pe timpul  

sezonului cald 
 

35. 

Monitorizarea calităţii apei potabile din reţeaua comunală de 

alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind 

potabilitatea surselor de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei 

şi a condiţiilor de igienă la nivel comunitar. 

D.S.P. Constanţa 

Preşedinte C.L.S.U. 

Pe timpul  

sezonului cald 

În colaborare cu 

Administraţia 

Bazinală de Apă 

“Dobrogea Litoral” 

şi Agenţia pentru 

Protecţia Mediului 

R.A.J.A. S.A. 

Constanţa 

 

36. 

Asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii 

substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau 

urmare a avarierii acesteia. 

 

Preşedinte C.L.S.U. 
Când situaţia o 

impune 
 

37. 

Stabilirea unor programe de raționalizare a livrării apei potabile 

către abonați, în situația scăderii semnificative a volumelor de apă, 

cu anunțarea prealabilă a instituțiilor beneficiare. 

 

R.A.J.A. S.A. 

Preşedinte C.L.S.U. 

D.S.P. Constanţa 

Când situaţia o 

impune 
 

38. 

Identificarea la nivelul municipiilor şi oraşelor, a locaţiilor cu 

posibilităţi de a fi amenajate, pentru acordarea primului-ajutor 

medical de urgenţă persoanelor afectate de temperaturile ridicate. 

Preşedinte C.L.S.U. Iunie 2022 

Cu sprijinul 

organelor de 

administraţie locală. 
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39. 

Amplasarea unor puncte de prim ajutor şi de distribuţie a apei 

potabile.  

 

 

Preşedinte C.L.S.U. 

I.S.U. Constanţa 

La primirea 

avertizărilor de 

caniculă 

După identificarea 

locurilor de 

amplasare 

40. 

Colaborarea S.A.J. cu MAI, IGSU şi celelalte instituţii implicate 

în gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de efectele 

negative ale caniculei. 

 

S.A.J. Constanţa 

Structuri MAI 

Pe timpul  

sezonului cald 
 

41. 
Urmărirea calităţii aerului prin staţiile de monitorizare automate 

din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. 
A.P.M. Constanţa 

Pe timpul  

sezonului cald 

În cazul depăşirii 

pragului de alertă se 

va declanşa Planul 

de acţiune pe termen 

scurt. 

42. Monitorizarea suprafeţelor afectate de secetă şi inventarierea lor. D.A.J. Constanţa 

În caz de secetă 

hidrologică.și 

pedologică 

 

43. 

Transmiterea situaţiei suprafeţelor afectate la Instituţia Prefectului 

– Judeţul Constanţa şi M.A.D.R.. 

 

D.A.J. Constanţa 
Când situaţia o 

impune 
 

44. 

Asigurarea funcţionării surselor şi staţiilor de pompare apă 

potabilă la capacitatea maximă pe perioadele caniculare și a 

alimentării consumatorilor cu apă potabilă. 

R.A.J.A. S.A. 

Primării sau Unităţi 

de gospodărire 

comunală care au în 

exploatare surse de 

apă 

Pe timpul 

 sezonului cald 
 

45. 

 

 

Monitorizarea surselor de apă şi rezolvarea cu operativitate a 

avariilor survenite pe reţelele de apă. 

 

R.A.J.A. S.A. 

Primării sau Unităţi 

de gospodărire 

comunală care au în 

Pe timpul  

sezonului cald 
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exploatare surse de 

apă 

46. 

Identificarea, întreţinerea şi monitorizarea surselor suplimentare 

sau de rezervă, inclusiv apele subterane şi cunoaşterea posibilităţii 

de captare din aceste surse. 

A.B.A.D.L. 

În caz de secetă 

hidrologică 

prelungită 

 

47. 
Punerea şi menţinerea în stare de funcţiune a unor amenajări de 

irigaţii, viabile. 

A.N.I.F. Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătăţiri 

Funciare Constanța 

La solicitarea 

producătorilor 

agricoli 

În conformitate 

prevederile Legii 

îmbunătăţirilor 

funciare nr.138/2004 

actualizată şi OUG 

nr.82/2011 privind 

unele măsuri de 

organizare a 

activităţii de 

îmbunătăţiri 

funciare, actualizată 

48. Interzicerea circulației traficului greu pe sectoare de drum. 

 

 

Administratorul 

drumului respectiv 

I.P.J. Constanța 

 

 

 

La temperaturi de 

peste 400C 
 

.C. MĂSURI ÎN CAZ DE PLOI ABUNDENTE ÎNSOŢITE DE INTENSIFICĂRI ALE VÂNTULUI, FURTUNI, INUNDAŢII, 

ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE, AVARII ALE REȚELELOR DE UTILITĂȚI PUBLICE. 

49. 

Asigurarea de surse alternative de alimentare cu energie electrică 

pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii unităţilor 

medicale, îndeosebi a celor de urgenţă. 

Preşedinte C.L.S.U. 

E- Distribuție S.A. 

Preşedinte C.J.C. 

În caz  

de necesitate 
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50. 

Asigurarea mijloacelor necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei 

din zonele de risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice. 

Preşedinte C.L.S.U. 
Pe timpul  

sezonului cald 
 

51. 
Centralizarea datelor privind urmările inundaţiilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase şi întocmirea rapoartelor operative. 
Preşedinte C.L.S.U. 

Când situaţia o 

impune 

Rapoartele se 

transmit la I.S.U. 

Constanţa şi 

Centrului Operativ 

al S.G.A. 

52. Asigurarea funcţionalităţii sistemului de canalizare. R.A.J.A. S.A. 
La primirea 

avertizărilor 

Organizarea 

permanenţei 

echipelor. 

53. 
Sinteza şi transmiterea informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor 

privitoare la inundaţii şi secetă hidrologică. 
A.B.A.D.L.   

54. 

Urmărirea şi coordonarea realizării sistemelor de înştiinţare, 

avertizare şi alarmare a populaţiei la localităţi şi verificarea 

periodică a stării de funcţionare a acestora. 

 

I.S.U. Constanţa 
Pe timpul  

sezonului cald 

Conform planificării 

controalelor la 

localităţi 

55. 

Instruirea administraţiei publice locale asupra atribuţiilor ce le 

revin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

riscurile specifice. 

 

 

A.B.A.D.L. 

I.S.U. Constanţa 

Pe timpul  

sezonului cald 
 

D. MĂSURI ÎN CAZ DE EPIDEMII, EPIZOOTII, ZOONOZE 

56. 

Organizarea şi coordonarea activităţii de supraveghere şi control a 

epidemiilor, epizootiilor şi zoonozelor cu risc de extindere de masă 

în sezonul cald 

 

 

D.S.P. Constanţa 

D.S.V.S.A. 

Constanţa 

Pe timpul  

sezonului cald 
 

mailto:urgente@isudobrogea.ro/


 

NESECRET 
Str Mircea cel Bătrân  nr. 110 Tel. 0241/ 617452 / 617381 / e-mail  urgente@isudobrogea.ro/ Fax 0241/616342 cod poştal 900663  

Pagina 15 din 14 

 

 

  

mailto:urgente@isudobrogea.ro/

