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I. INTRODUCERE:
Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe parcursul
anului 2015 s-a desfăşurat în bune condiţii, au fost îndeplinite obiectivele stabilite, fiind
monitorizată permanent situaţia din zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă “Basarab I” al judeţului Dâmboviţa.
II. OBIECTIVE:
– identificarea, inventarierea şi monitorizarea stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă pe teritoriul judeţului;
– organizarea culegerii de informaţii şi fluxul informaţional - deciziţional din
teritoriu;
– analizarea şi avizarea Planului judeţean pentru asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
– informarea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă, iminenţa producerii acestora sau apariţia lor;
– informarea populaţiei prin mass-media, despre evoluţia şi amploarea situaţiilor
de urgenţă, acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora asupra factorilor de risc;
– pregătirea populaţiei şi angajaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în
situaţii de urgenţă;
– analizarea şi avizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comitetelor
locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ;
– elaborarea Planurile anuale de activităţi;
– evaluarea situaţiilor de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale,
stabilirea măsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea;
– constituirea grupurilor operative formate din membrii Comitetului Judeţean sau
alţi specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zonele afectate pentru informarea şi
luarea deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie,
când posibilităţile comitetelor locale sunt depăşite sau sunt afectate mai multe localităţi;
– înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici
şi populaţiei din zonele ce pot fi afectate;
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– repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale şi băneşti acordate de guvern, de
organizaţii non-guvernamentale naţionale/ internaţionale, persoane fizice sau juridice;
III. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN

:

Pe parcursul anului 2015 au fost emise de către Administra ia Na ional de
Meteorologie şi Institutul Na ional de Hidrologie şi Gospod rirea Apelor 74 mesaje
meteorologice şi hidrologice emise pentru intervale mai mari de timp, după cum
urmează:
- 38 aten ion ri/avertiz ri meteorologice şi hidrologice cod galben (12
hidrologice): ninsori abundente, viscol, intensificări ale vântului, căderi de precipitaţii,
grindină, fenomene meteorologice periculoase, ceaţă şi fenomene asociate, polei, creşteri
ale debitelor pe principalele râuri şi pe torenţi, caniculă şi disconfort termic, vânt
puternic;
- 5 aten ion ri/avertiz ri meteorologice şi hidrologice cod portocaliu pentru:
ninsori abundente, viscol, ger, precipitaţii abundente, intensificări ale vântului, caniculă
şi disconfort termic;
- 16 inform ri meteorologice: ninsori, ploi însemnate cantitativ, fenomene
meteorologice periculoase, intensificări ale vântului, precipitaţii abundente, cantităţi de
apă însemnate, precipitaţii mixte, disconfort termic.
Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. şi prin intermediul
Compartimentului Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat din cadrul I.S.U.
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, în permanenţă atenţionările şi avertizările primite de
la Administraţia Naţională de Meteorologie şi de la Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor au fost prelucrate şi retransmise în timpi operativi prin intermediul
serviciului S.M.S. implementat în cadrul I.S.U. „Basarab I” şi ulterior prin fax către toate
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi factorii de decizie cu atribuţiuni în
gestionarea situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a fenomenelor meteorologice
periculoase, precizându-se măsurile ce trebuiesc luate pe perioadele de instituire a
codurilor de avertizare (portocaliu, galben, roşu), funcţie de gravitatea situaţiei,
neexistând disfuncţionalităţi în acest sens.
S-a realizat legătura cu toate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi a
existat preocupare pentru a acţiona în comun şi a se informa reciproc pentru gestionarea
şi monitorizarea situaţiilor de urgenţă şi a efectelor produse de fenomenele
hidro/meteorologice periculoase manifestate.
Ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase manifestate pe
perioada acestor avertizări, au fost întocmite şi înaintate către I.G.S.U., Instituţia
Prefectului şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa raportări privind pagubele produse la nivelul
zonei de competenţă. De asemenea, prin Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. a fost
asigurat fluxul informaţional între Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi
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instituţiile abilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de efectele fenomenelor
meteorologice periculoase.
În conformitate cu prevederile O.M.A.I. 132/2007 a fost reactualizat Planul de
Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul judeţului Dâmboviţa cu nr.
2.617.486/19.10.2015. Conform prevederilor Ordinului Inspectorului General al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 615/14.08.2006 a fost reactualizată
Schema cu Riscurile Teritoriale a judeţului Dâmboviţa cu nr. 2.611.69/03.06.2015, care a
fost supusă spre aprobare domnului preşedinte al C.J.S.U.
Documentele reactualizate au fost postate pe site-ul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa. Comitetele Locale pentru Situaţii
de Urgenţă constituite la nivel judeţean au fost înştiinţate prin adresă scrisă despre
reactualizarea şi postarea pe site a acestor documente (conform prevederilor O.M.A.I.
132/2007, datele cuprinse în Schema cu Riscurile Teritoriale din unitatea administrativteritorială stau la baza întocmirii şi reactualizării Planurilor de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor elaborate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă).
Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U., au fost întocmite
răspunsuri la petiţiile înaintate de societăţile de asigurări, în care erau solicitate date
referitoare la alunecările de teren şi inundaţiile produse la nivelul unor localităţi
aparţinând judeţului Dâmboviţa, conform datelor existente în baza de date a
compartimentului. Pe parcursul anului 2015 au fost rezolvate 10 solicitări în acest sens de
la firmele de asigurări: Generali Asigurări, Astra, Avus Internaţional, Omniasig, şi
P.A.I.D. Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.
IV. COOPERAREA INTRA / INTERINSTITU IONAL :
În urma precipitaţiilor căzute, a topirii zăpezilor şi a efectelor fenomenelor
meteorologice periculoase, în special al setei prelungite din cursul anului 2015, pe raza
judeţului Dâmboviţa s-au produs situaţii de urgenţă ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din care amintim alunecări de teren, eroziuni de mal şi alte
evenimente negative (diminuarea producţiei la hectar din domeniul agricol, afectarea
căilor de transport rutier, poluări accidentale, afectarea acoperişurilor locuinţelor, afectări
ale reţelelor de electricitate) în mai multe localităţi.
Ca urmare a adreselor şi rapoartelor operative primite de la Comitetele
Locale pentru Situaţii de Urgenţă afectate de fenomenele amintite s-au constituit comisii
mixte de specialişti din cadrul mai multor instituţii care au consemnat în note de
constatare şi procese verbale situaţia la faţa locului şi au propus măsuri de limitare şi
rezolvare a problemelor apărute în localităţile afectate.
Astfel pe parcursul anului 2015 s-au produs 98 efecte ale alunecărilor de
teren, eroziunilor de mal, afectarea căilor de transport rutier, fenomenelor meteorologice
periculoase, secetă prelungită după cum urmează:
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- 31 alunec ri de teren în localit ile: în comunele Cândeşti, Vişineşti, Râu
Alb, Pucheni, Bezdead, Vârfuri, Tătărani, Bărbuleţu, Moroeni, Pietrari, Valea Lungă,
Iedera, Runcu, Malu cu Flori, Gura Foii;
- 29 eroziuni de mal: în comunele Vişineşti, Corneşti, Măneşti, Dragodana
Pucheni, Râu Alb, Malu cu Flori, Bărbuleţu, Bezdead, Cândeşti, Corneşti, Buciumeni,
Dragomireşti, Finta, Moroeni, Pietrari, Valea Lungă, Răzvad, Corbii Mari, Voineşti,
Lucieni, Tătărani, Iedera, Vlădeni şi oraşele Fieni şi Pucioasa;
- 39 efecte ale fenomenelor meteorologice periculoase (în special secet
prelungit ): în comunele Răscăieţi, Costeşti Vale, Corbii Mari, Corneşti, Dărmăneşti,
Dobra, Şelaru, Vişina, Ulieşti, Morteni, Bilciureşti, Finta, I.L. Caragiale, Valea Lungă,
Petreşti, Lunguleţu, Vlădeni, Vişineşti, Poiana, Ulieşti, Potlogi,Cornăţelu, Gura Şuţii,
Mătăsaru, ş.a.
Ca urmare a ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, domnul Prefect, au fost constituite comisii de specialişti aparţinând următoarelor
instituţii: Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Dâmboviţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa, S.H.I. Văcăreşti,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, S.D.E.E.
Târgovişte, Direcţia Agricolă Judeţeană Dâmboviţa, A.B.A. Argeş - Vedea - S.G.A.
Găeşti, care s-au deplasat în teren pentru evaluarea efectelor situaţiilor de urgenţă
produse, propunând următoarele măsuri:
- identificarea surselor de finanţare in vederea efectuării unor lucrări de
refacere a porţiunilor de drum afectate sau a zonelor afectate;
- întocmirea unor documentaţii tehnice de specialitate în vederea efectuării
lucrărilor specifice necesare stabilizării alunecărilor de teren;
- executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de refacere necesare, pe baza
unor documentaţii tehnico-economice elaborate de către un proiectant de specialitate;
- realizarea unor canale de deviere şi protecţia acestora cu anrocamente în
vederea punerii in siguranţă a malului afectat, protecţia gospodăriilor cetăţenilor, a căilor
de acces şi protecţia lucrărilor executate anterior ;
- completarea documentaţiilor şi demararea lucrărilor de execuţie în regim
de urgenţă, pentru evitarea deteriorării obiectivelor afectate;
- refacerea zonelor afectate cu adaos de material pietros şi refacerea
şanţurilor pentru preluarea apelor pluviale;
- executarea unor apărări de mal din gabioane pentru stoparea eroziunii şi
protecţia căilor rutiere;
- executarea unor devieri de debit prin decolmatarea şi mărirea secţiunii de
scurgere a unor canale deja existente, decolmatarea şi mărirea secţiunii unor pârâuri
pentru tranzitarea debitelor importante;
- semnalizarea corespunzătoare prin marcaje a zonelor afectate care prezintă
pericol;
- executarea lucrărilor de regularizare a albiei pârâurilor, consolidarea
malurilor în punctele afectate şi amenajarea scurgerii apelor de suprafaţă;
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- monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor de către comitetele
locale pentru situaţii de urgenţă şi informarea Secretariatului Tehnic Permanent al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în cazul modificărilor survenite.
În urma notelor de constatare şi a proceselor verbale întocmite ca urmare a
deplasărilor în teren a comisiilor constituite acest sens, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ,,Basarab I” al judeţului Dâmboviţa prin Secretariatul Tehnic Permanent al
C.J.S.U. a informat operativ Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
privind măsurile propuse de către comisia de specialişti, urmând ca cele două instituţii să
stabilească şi să aplice în consecinţă hotărârea adoptată în vederea realizării măsurilor
stabilite pentru fiecare localitate în parte unde au avut loc situaţii de urgenţă produse ca
urmare a efectelor fenomenelor hidro/meteo periculoase, în vederea identificării
posibilităţilor de finanţare – conform competenţelor legale.
Permanent a existat o colaborare bună între instituţiile cu atribuţiuni în
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele hidro-meteorologice
periculoase care au sprijinit activitatea Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. în
rezolvarea tuturor problemelor apărute în judeţ – exemplificăm aici:
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I” al judeţului Dâmboviţa;
- Inspectoratul de Poliţie Dâmboviţa;
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa;
- Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa;
- Secţia Drumuri Naţionale Târgovişte;
- Secţia Drumuri Naţionale Bucureşti Nord;
- Compania de Autostrăzi;
- Direcţia Tehnică Infrastructură Locală – C.J.D.;
- S.C. Telekom S.A.;
- S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice – Sucursala Târgovişte;
- D.S.V.S.A. Dâmboviţa;
- S.C. Engie – Punct lucru Târgovişte;
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa;
- Sistemul Hidrotehnic Văcăreşti;
- Staţia Meteorologică Târgovişte;
- SC Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa;
- Inspectoratul Judeţean în Construcţii Dâmboviţa;
- Agenţia de Protecţia Mediului Dâmboviţa;
- Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu;
- Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare R.A.–Sucursala Teritorială
Argeş-Buzău, U.A. Dâmboviţa;
- S.N. Cruce Roşie Dâmboviţa;
- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dâmboviţa;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean D-ţa.
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„Planul de m suri întocmit pentru sezonul rece 2014 - 2015”, a asigurat
menţinerea climatului de normalitate care necesită persistenţa măsurilor adoptate, precum
şi aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale, pentru realizarea prevenirii
populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se puteau produce,
prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent fiind realizat fluxul informaţional între
instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de efectele
fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece.
Raportările către Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, I.G.S.U. şi
structurile M.A.I. cu privire la situaţiile create în zona de competenţă şi măsurile luate sau executat cu operativitate, conform prevederilor ordinelor în vigoare, neexistând
disfuncţionalităţi în acest sens (dispoziţiile preşedintelui C.J.S.U. D-ţa, ordine ale IGSU,
dispoziţii ale Secretarului de Stat).
Dintre activit ile care s-au desf şurat foarte bine pe perioada instituirii
codurilor de avertizare galben şi portocaliu de ninsori abundente şi viscol putem
enumera:
- modul de acţiune al administratorilor drumurilor naţionale şi judeţene pentru
înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice: la nivel judeţean nu au existat localităţi
izolate sau persoane blocate în trafic decât pentru perioade foarte scurte de timp (câteva
ore);
- modul de cooperare între componentele C.J.S.U. şi acţiunile desfăşurate de
acestea pentru limitarea sau înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase;
- organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă şi punerea în aplicare a măsurilor stabilite în cadrul acestora;
- transmiterea avertizărilor/atenţionărilor meteorologice în timpi operativi
către componentele C.J.S.U. şi către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă,
precum şi transmiterea dispoziţiilor referitoare la măsurile ce trebuie puse în aplicare;
- acţiunile desfăşurate în cooperare de către structurile M.A.I. şi cele ale
M.A.N. la nivel judeţean, precum şi cooperarea cu Crucea Roşie România – Filiala
Dâmboviţa.
În mod organizat au fost desfăşurate în comun acţiuni de alimentare cu apă
potabilă, de distribuire a apei minerală plată şi apei minerală carbogazoasă către locuitorii
unor localităţi aflaţi în dificultate, precum şi distribuirea de ceaiuri calde către
conducătorii auto surprinşi în trafic.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor „Procedurii privind prevenirea
deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite” nr.
75357/27.01.2012, echipaje aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au patrulat pe perioada de instituire a codurilor de
avertizare pentru ger la nivelul oraşelor pentru a verifica faptul dacă există persoane în
dificultate ce necesită ajutor. Atunci când au fost găsite acestea au fost transportate către
centrele de îngrijire existente, pentru limitarea efectelor gerului puternic.
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A fost reactualizat Ordinul Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă nr. 6 din 13.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a CJSU, actualizarea componenţei Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă şi a Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, persoanele nou
introduse în C.J.S.U. au fost înştiinţate iar şefii grupurilor de suport tehnic au primit
extras din componenţa grupurilor de suport tehnic.
Pe parcursul lunii februarie un reprezentant al Secretariatului Tehnic
Permanent a pus la dispoziţia personalului din cadrul Serviciului P.P.E.P.P. temele
necesare instruirii pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă organizate pe centre zonale cu
secretarii comunelor, reprezentanţii S.V.S.U., şefii C.O.A.T. de la localităţile judeţului
Dâmboviţa, prezentându-se următoarele:
1. Raportarea pagubelor produse în urma inundaţiilor, fenomenelor meteo
periculoase;
2. Măsurile luate de către C.L.S.U. la primirea mesajelor de avertizare /
atenţionare hidro-meteorologica;
3. Modul de eliberare a proceselor verbale de constatare;
4. Întocmirea Planului anual privind asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.
Secretariatul Tehnic Permanent a organizat şi participat la 16 şedin e (3
ordinare şi 13 extraordinare) ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă după
cum urmează:
- 13.01.2015, ora 10:00 - şedin ordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi:
1.Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva
incendiilor, care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
2.Prezentarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
reactualizată;
3.Prezentarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
4.Prezentarea Grupurilor de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă actualizate prin Ordinul Prefectului.
- 30.01.2015, ora 16:00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: - Stabilirea de măsuri urgente pentru gestionarea situaţiei de
urgenţă generată de reactivarea eroziunii de mal / alunecarea de teren din comuna
Vişineşti, în punctul „Iulică Ciobanu”, ce obturează cursul pârâului Cricovul Dulce.
- 02.02.2015, ora 11:00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Stabilirea măsurilor ce se impun pentru gestionarea situaţiei de
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urgenţă generată de eroziunea de mal din comuna Vişina, sat Vişina, din punctul „Iulică
Ciobanu”
- 06.02.2015, ora 14.00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Analizarea şi adoptarea de măsuri urgente pentru atenuarea
efectelor fenomenelor meteorologice ce sunt prognozate a se manifesta pe raza judeţului
Dâmboviţa în perioada 06 - 07.02.2015
- 09.02.2015, ora 10:00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Prezentarea Hotărârii nr. 1 a Preşedintelui Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă Viceprim-ministru pentru securitate naţională, Ministrul
Afacerilor Interne, domnul Gabriel Oprea privind ,,Adoptarea Concepţiei Unice de
intervenţie în Situaţii Speciale a componentelor Sistemului Integrat de Acţiune în Situaţii
Speciale”
- 05.03.2015, ora 14.00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Analizarea şi adoptarea de măsuri urgente pentru atenuarea
efectelor fenomenelor meteorologice ce sunt prognozate a se manifesta pe raza judeţului
Dâmboviţa în perioada 05 - 07.03.2015
- 27.05.2015, ora 13.30 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: - analizarea şi adoptarea de măsuri urgente pentru atenuarea
efectelor fenomenelor meteorologice ce sunt prognozate a se manifesta pe raza judeţului
Dâmboviţa .
- 11.06.2015, ora 10:00 - şedin ordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Analizarea şi propunerea spre aprobare a Planului de măsuri al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind combaterea efectelor caniculei
pe perioada sezonului estival 2015
- 25.06.2015, ora 09:00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Discutarea solicitării guvernamentale în vederea obţinerii de
fonduri necesare pentru refacerea infrastructurii distruse în urma manifestării
fenomenelor hidro - meteorologice periculoase din perioada 2014-2015.
- 06.07.2015, ora 15:00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Evaluarea măsurilor necesar a fi aplicate la nivelul unităţilor
administrativ - teritoriale vizând fenomenele de caniculă şi disconfort termic prognozate
pentru această perioadă de către Administraţia Naţională de Meteorologie
- 24.07.2015, ora 11:30 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Evaluarea măsurilor necesar a fi aplicate la nivelul unităţilor
administrativ - teritoriale vizând fenomenele de caniculă şi disconfort termic prognozate
pentru această perioadă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
- 30.07.2015, ora 09:00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: - Evaluarea măsurilor necesar a fi aplicate în urma
imposibilităţii Companiei de Apă Târgovişte de a furniza apă potabilă locuitorilor din
comuna Bezdead.
- 16.10.2015, ora 12:00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi:
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- Aprobarea repartizări fondurilor guvernamentale necesare pentru refacerea
infrastructurii distruse în urma manifestării fenomenelor hidro - meteorologice
periculoase din perioada 2014 - 2015;
- Prezentarea ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 160 /IG din
04.08.2015 privind Instrucţiunile de organizare a bazelor de operaţii pentru situaţii de
urgenţă - ISU 09 / 2015
- 11.11.2015 - şedin ordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu următoarea
ordine de zi: Analizarea şi adoptarea măsurilor cuprinse în „Planul de măsuri al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa pentru perioada sezonului
rece 2015 –2016” şi stabilirea responsabilităţilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
specifice sezonului rece
- 27.11.2015, ora 10.00 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi:
1. Participarea în cadrul şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă, în sistem videoconferinţă, urmată de şedinţa C.J.S.U. Dâmboviţa în vederea
analizării şi adoptării de măsuri urgente pentru atenuarea efectelor fenomenelor
meteorologice ce sunt prognozate a se manifesta pe raza judeţului Dâmboviţa în perioada
următoare;
2. Actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Dâmboviţa;
- 04.12.2015, ora 11.30 - şedin extraordinar a C.J.S.U. Dâmbovi a – cu
următoarea ordine de zi: Luarea măsurilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor
de deszăpezire pe timpul sezonului rece 2015-2016
În vederea elaborării Planului de m suri al Comitetului Jude ean pentru
Situa ii de Urgen Dâmbovi a privind combaterea efectelor caniculei la nivelul
zonei de competenţă în anul 2015, specific perioadei 15 iunie – 15 septembrie au fost
înştiinţate instituţiile cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
sezonului estival despre necesitatea întocmirii şi înaintării către Secretariatul Tehnic
Permanent al C.J.S.U. Dâmboviţa, până la data de 10.06.2015, planul propriu de măsuri
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald al instituţiei, în
domeniul gestionat, aprobat de către şeful instituţiei.
Aceste măsuri au fost cuprinse în planul C.J.S.U. Dâmboviţa care a fost supus
spre aprobare preşedintelui C.J.S.U., prefect jr. Ioan Marinescu, în cadrul unei şedinţei
ordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa din data de
11.06.2015.
Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. D-ţa „Planul de măsuri
al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa pentru perioada sezonului
estival 2015” a fost postat pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab
I” al judeţului Dâmboviţa pe adresa www.isudb.ro, fiind înştiinţate prin adresa
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi instituţiile cu atribuţiuni din cadrul C.J.S.U.
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pentru descărcarea acestuia, în vederea studierii şi a punerii în aplicare a măsurilor
stabilite.
Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. D-ţa a monitorizat în permanenţă
punerea în aplicare a măsurilor stabilite în „Planul de măsuri al Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa pentru perioada sezonului estival 2015” de către
instituţiile cu atribuţiuni din cadrul C.J.S.U., neexistând disfuncţionalităţi în organizarea
şi desfăşurarea activităţilor desfăşurate pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
perioadelor caniculare specifice sezonului cald.
În baza solicit rii de ap potabil şi menajer din partea Comitetelor
Locale pentru Situa ii de Urgen , datorit secetei prelungite, inund rii surselor de
ap potabil sau a avariilor suferite de c tre re elele edilitare, prin grija
Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Dâmboviţa a fost informat atât S.N. Crucea
Roşie - Filiala Dâmboviţa cât şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa şi
Garnizoana Târgovişte care, în conformitate cu prevederile „Planului comun de
intervenţie a unităţilor din structura M.A.N. şi M.A.I. pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Dâmboviţa” nr. S/981031/Op/14.04.2011 şi în
urma dispoziţiilor preşedintelui C.J.S.U. Dâmboviţa, domnul Prefect jr. Ioan Marinescu,
au sprijinit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa
în aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor comunelor din zonele afectate, după un
program şi în punctele stabilite de comun acord cu preşedinţii C.L.S.U..
La nivelul Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Dâmboviţa a fost
întocmită şi transmisă către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în
conformitate cu Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă nr. 45.854 din 04.04.2007 Sinteza informativă cu privire la gestionarea
situaţiilor de urgenţă pe tipuri de dezastre, pentru trimestrul IV al anului 2014 şi
trimestrul I, II şi III al anului 2015. În aceasta sunt cuprinse date referitoare la
alunecările de teren, eroziunile de mal şi poluările accidentale produse la nivelul zonei de
competenţă, fiind făcute precizări referitoare la module de producere şi manifestare al
fenomenelor respective, localităţile în care s-au produs, gospodăriile, reţelele de drumuri,
reţelele tehnico-edilitare afectate, măsurile care au fost luate şi care urmează a fi puse în
aplicare pentru revenirea la starea de normalitate, forţele şi mijloacele participante.
A fost întocmit şi supus spre aprobare către preşedintele C.J.S.U. Dâmboviţa
Planul de activitate pentru anul 2016 al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului Dâmboviţa, ulterior acesta fiind înaintat către Secretariatul Tehnic
Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu
prevederile Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă nr. 45854 din 04.07.2007.
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Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Dâmboviţa, s-a
întocmit „Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru
perioada sezonului rece 15.11.2015– 15.03.2016”, nr. 2.618.934/11.11.2015.
Premergător întocmirii Planului de măsuri al C.J.S.U. Dâmboviţa pentru
sezonul rece 2015-2016, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a
luat următoarele măsuri:
- s-a solicitat responsabililor implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă
specifice sezonului de iarnă întocmirea şi transmiterea propriului plan de măsuri privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece din domeniul de competenţă
(Direc ia Tehnic Infrastructur Local – C.J.D.; S.D.N. Târgovişte; S.D.N.
Bucureşti Nord; S.C. L.D.P. S.A. Târgovişte; I.J.P. D- a; I.J.J. D- a; S.C. Engie
S.A.; S.D.E.E. Târgovişte; S.G.A. D- A; S.H.I. V c reşti; Sta ia Meteo Târgovişte;
D.S.P. D- a);
- pentru verificarea stadiului de pregătire al Comitetelor Locale pentru
Situaţii de Urgenţă pe perioada sezonului rece li s-a solicitat acestora transmiterea datelor
referitoare la dotarea proprie, existenţa utilajelor proprii pentru deszăpezire, existenţa
stocurilor de material antiderapant, contractele de intervenţie încheiate cu firme
specializate sau persoane particulare pentru asigurarea intervenţie pe drumurile comunale
aflate în administrare, existenţa echipelor de intervenţie stabilite la nivelul localităţii,
verificarea operativităţii fluxului informaţional-decizional, operativitatea sistemului de
înştiinţare, stabilirea variantelor alternative privind devierea traficului rutier în situaţia
blocajelor determinate de viscol, înzăpeziri sau zăpoare de gheaţă.
În data de 11.11.2015 a avut loc şedinţa ordinară a C.J.S.U. Dâmboviţa la care
au participat membrii comandamentului de iarnă, în cadrul căreia s-a aprobat prin
Hotărârea nr. 15 din 11.11.2015 a C.J.S.U. Dâmboviţa Planul de măsuri al Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada sezonului rece 15.11.2015 –
15.03.2016., prin care s-au stabilit responsabilităţi pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă produse ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice
sezonului de iarnă atât pentru Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă cât şi pentru
fiecare instituţie cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cuprinse şi în planurile
proprii de intervenţie care au fost anexate Planului de măsuri al C.J.S.U. Totodată s-au
prezentat şi măsurile luate de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă pentru
intervenţia în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2015-2016,
centralizate prin grija I.S.U. ,,Basarab I” al judeţului Dâmboviţa.
În urma desfăşurării şedinţei ordinare membrii C.J.S.U., coordonatorii
grupurilor de suport tehnic şi conducătorii instituţiilor deconcentrate, descentralizate şi cu
atribuţiuni în managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă au fost instruiţi privind
observarea, înregistrarea şi transmiterea datelor în scopul avertizării, alarmării şi aplicării
măsurile luate în timp util, de la nivel judeţean până la nivel local pentru informarea
corectă şi oportună a cetăţenilor comunităţilor, precum şi asupra termenelor de raportare
a situaţiilor de urgenţă apărute specifice sezonului de iarnă de către instituţiile cu
atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece (orele de raportare
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către I.S.U., datele, conform machetelor transmise) pentru centralizarea şi raportarea
acestora de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I” Dâmboviţa către
Centrul Operaţional Naţional.
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Comune nr. I/1453 din 31.12.2015
a Secretarului de Stat - Şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi a
Secretarului de Stat pentru ordine publică ”Privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă” şi
Metodologiei privind activarea centrului judeţean de conducere şi coordonare a
intervenţiei la nivelul judeţului Dâmboviţa în situaţii de urgenţă generate de fenomenele
hidro - meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă, nr. 2.608.117 din
09.03.2015 pe perioada emiterii atenţionărilor hidrometeorologice periculoase şi când
situaţia o va impune, la ordinul preşedintelui C.J.S.U. Dâmboviţa, la sediul I.S.U. va
funcţiona Grupa Operativă Integrată care completează grupa operativă a I.S.U. şi este
formată din reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă
specifice sezonului de iarnă, pentru care s-au întocmit dosare de asigurare a permanenţei.
În baza aceleiaşi metodologii, în vederea întocmirii zilnice a sintezelor şi
rapoartelor de informare şi transmiterea acestora către C.O.N al I.G.S.U (care după
centralizarea la nivel naţional a acestor date le va transmite către C.O.C. al M.A.I.),
această responsabilitate revenind inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, au
fost întocmite şi înaintate informări către I.P.J., I.J.J., SC Telekom SA, S.D.E.E.
Electrica, C.F.R. – Regionala Dâmboviţa, Garnizoana Târgovişte, S.C.L.D.P. Dâmboviţa,
S.D.N. Târgovişte. Acestora le revine responsabilitatea de a transmite către Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a datelor referitoare la
efectele fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece în domeniile
gestionate.
Propuneri privind îmbun t irea activit ii pe anul 2016:
Asigurarea cu caracter permanent a actualizării procedurilor de lucru specifice
compartimentului Secretariat Tehnic Permanent la apariţia sau modificarea legislaţiei în
vigoare;
Dotarea cu sisteme moderne de comunicaţii a tuturor structurilor reprezentate în
cadrul C.J.S.U., cât şi la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă care
cooperează într-un sistem integrat pentru asigurarea managementului situaţiilor de
urgenţă la nivel judeţean.
Propunem luarea măsurilor ce se impun privind asigurarea resurselor financiare şi
materiale necesare pe timpul desfăşurării misiunilor specifice sezonului rece la nivelul
tuturor instituţiilor cu atribuţiuni în managementul şi intervenţia în cazul situaţiilor de
urgenţă specifice sezonului rece.
În cazul producerii unor situaţii de urgenţă, preşedintele C.L.S.U. va lua măsurile ce
se impun în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pentru monitorizarea,
gestionarea şi raportarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse precum şi pentru
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solicitarea sprijinului în vederea limitării şi înlăturării efectelor produse, conform
prevederilor legale în vigoare.
Apreciem că au fost îndeplinite obiectivele stabilite în Planul managerial al C.J.S.U.
Dâmboviţa pentru anul 2015, problemele întâmpinate fiind influenţate de lipsa alocării în
totalitate a fondurilor necesare pentru managementul, gestionarea şi înlăturarea efectelor
situaţiilor de urgenţă.

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT
AL C.J.S.U. DÂMBOVI A
Cpt. Ene Ştefan
Plt. maj. Murariu Gheorghe
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