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Activitatea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, în anul 2018, a 

urmărit eficientizarea activităţilor de prevenire şi de creştere a capacităţii de reacţie în 

situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de 

management al situaţiilor de urgenţă.  

În desfăşurarea activităţii specifice, au fost evaluate situaţiile de urgenţă 

produse în unităţile administrativ-teritoriale şi au fost stabilite măsuri şi acţiuni pentru 

gestionarea acestora. Scopul principal al acţiunilor derulate a fost coordonarea unitară 

a forţelor responsabile şi gestionarea operaţională a situaţiilor de urgenţă produse. 

Tipuri de ac iuni şi m suri întreprinse: 
- întocmirea şi transmiterea operativă către primării atât a unor mesaje de 

avertizare/atenţionare hidrometeorologică, cât şi a unor măsuri ce trebuie 

întreprinse la nivel local în urma emiterii atenţionărilor/avertizărilor 

hidrometeorologice;  

- monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor care s-au manifestat; 

- asigurarea fluxului informaţional; 

- efecturarea de exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace în teren; 

- efectuarea de antrenamente pentru alarmarea populaţiei; 

- constituirea, prin ordin al prefectului, a unor comisii mixte de validare pagube; 

- întocmirea unui plan de acţiune judeţean pentru gestionarea unor situaţii de 

urgenţă; 

- organizarea şi desfăşurarea atât a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale CJSU, 

cât şi a unora cu caracter tehnic.  
 

În primul semestru al anului 2018, membrii Comitetului judeţean pentru situaţii 

de urgenţă s-au întrunit în 11 de şedin e, din care una cu caracter ordinar.  

În urma acestor şedinţe au fost emise 10 hot râri:  
- 7 pentru aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva 

inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase ce au afectat 

judeţul, rapoarte întocmite de către grupul de suport tehnic nr. 1 al CJSU în 

baza proceselor verbale ale comisiilor mixte de constatare/evaluare pagube; 
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- 4 hot râri pentru aprobarea constituirii CJCCI, pentru aprobarea planului de 

activităţi al CJSU pentru anul 2018, respectiv a Planului de acţiune judeţean 

pentru răspuns post seism. Acest plan de acţiune fiind întocmit în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de riscuri şi 

în conformitate cu CONCEP IA NA IONAL  DE R SPUNS POST SEISM 

elaborată de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care 

reprezintă documentul strategic ce vizează realizarea unui răspuns eficient şi 

oportun pentru asigurarea continuităţii vieţii şi a activităţilor socio-economice 

prin integrarea capacităţilor operaţionale de la nivel naţional, judeţean şi local. 

 

Prin grija Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin a fost actualizat Planul de Analiză şi 

Acoperire a Riscurilor, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean nr. 

107/30.05.2018 şi au fost întreprinse măsurile pentru actualizarea Planului Roşu de 

Intevenţie. 

  

În conformitate cu programul cu principalele activităţi ale Comitetului pentru 

Situaţii de Urgenţă al Ministerului Apelor şi Pădurilor, în primăvara acestui an au fost 

executate acţiuni de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi 

au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea 

secţiunilor de scurgere a apelor mari. 
 

Exerci ii: 
 

Pentru verificarea unor documente privind intervenţia şi pregătirea în comun a 

forţelor specializate, în organizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin s-au desfăşurat exerciţii cu forţe şi mijloace 

în teren pe baza unor scenarii care privesc riscuri specifice identificate la nivelul 

judeţului:  

o februarie - producerea unor căderi masive de zăpadă în zona Muntelui 

Semenic; 
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o aprilie - producerea de inundaţii prin revărsarea unor cursuri de apă, 

respectiv din scurgeri de pe versanţi; 

o iunie – producerea unui seism puternic în municipiul Reşiţa. 

Cel mai amplu exerciţiu organizat în prima jumătate a acestui an a fost 

exerciţiul desăşurat  în data de 06.06.2018, în municipiul Reşiţa, al cărui scenariu s-a 

conturat în jurul ipotezei producerii unui seism cu epicentrul în apropierea 

municipiului. Au fost implicate, alături de forţele ISU, Instituţia Prefectului, Consiliul 

Judeţean, Primăria Reşiţa, Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Unitatea de Primiri 

Urgenţe Reşiţa, Societatea de Cruce Roşie – filiala judeţeană, Serviciile voluntare 

pentru situaţii de urgenţă Reşiţa şi Caransebeş, Serviciul Salvamont-Salvaspeo, 

Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Gl.bg. 

Vasile Zorzor” Caraş-Severin, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, 

Delgaz Grid, E-Distribuţie Bana şi, Aquacaraş. Scopul principal al exerciţiului a fost 

antrenarea în comun a structurilor cu atribuţii, iar obiectivele au urmărit respectarea 

fluxului informaţional, verificarea viabilităţii documentelor operative, exersarea şi 

menţinerea cooperării pe timpul gestionării situaţiei de urgenţă.  

 

De asemenea, în intervalul 15-16.06.2018, în organizarea Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Caraş-Severin s-a derulat un exerciţiu de simulare a producerii 

de inundaţii în bazinul hidrografic Timiş, pe râul Bistra pentru verificarea modului de 

funcţionarea a fluxului informaţional.  

 

Totodată, în fiecare lună, în prima zi de miercuri, localităţile şi operatorii 

economici sursă de risc au fost implicaţi în antrenamentele de alarmare organizate, la 

nivel naţional, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. În cadrul 

acestor antrenamente sunt testate/verificate echipamentele din componenţa sistemului 

de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă. În general, 

autorităţile locale au dovedit că ştiu ce au de făcut în astfel de situaţii, însă dotarea cu 

sisteme de alarmare, la nivelul judeţului, nu este la nivelul dorit.  
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Evenimente/situa ii deosebite gestionate la nivelul CJSU: 

- 18.01.2018 – au fost închise circulaţiei, din cauza vântului puternic cu transport 

de zăpadă, DJ 608 Telescaun (Borlova)-Muntele Mic, DJ 582 Slatina Timiş-

Brebu Nou şi DJ 582E Prislop-Semenic; Domaşnea, Poienile Boinei şi Răchita 

de Sus au fost nealimentate cu energie electrică;  

- 20.02.2018 – a fost închisă circulaţia, din cauza vântului puternic cu transport 

de zăpadă, pe DJ 582E Prislop-Semenic, însă s-a acţionat pentru deschiderea 

drumului;  pe Muntele Mic erau în jur de 100 de turişti, din care un grup de 

circa 60 de părinţi cu copii cu dizabilităţi.   

- 27.04-04.05.2018 – Incendiu Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei; peste 

100 de pompieri şi lucrători silvici au acţionat pentru lichidarea focarelor; în 

spijin au fost solicitatea două elicoptere dotate cu echipamente de stingere din 

cadrul Inspectoratului General de Aviaţie.  

- 13.06.2018 – a fost emisă avertizare hidrologică „cod roşu” pentru bazinul 

hidrografic Timiş, fiind vizate cursurile de apă Bistra, Pogănis, Tău şi Goleţ; 

10 localităţi au fost nealimentate cu energie electrică; au fost raportate 

aproximativ 100 de gospodării inundate, iar la Borlova trei persoane (din care 

2 copii) au avut nevoie de sprijinul pompierilor pentru a se evacua dintr-o casă 

izolată de ape; la nivelul localităţii Slatina Timiş s-au produs cele mai grave 

inundaţii, fiind afectate zeci de proprietăţi individuale şi numeroase elemente 

de infrastructură; dispeceratul ISU a primit notificări de la 12 unităţi 

administrativ teritoriale, pe timpul manifestării fenomenelor, ulterior numărul 

rapoartelor privind efectele fenomenelor a crescut; 

- 19.06.2018 – urmare a unor precipitaţii însemnate cantitativ, la nivelul 

municipiului Reşiţa s-au format scurgeri de pe versanţi ce au determinat 

inundarea a numeroase străzi, gospodării, subsoluri, pivnite, dar şi producerea 

unor alunecări de teren;  
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- 29.06.2018 – DN 57, în zona Piatra Albă, blocat de aluviuni din cauza 

scurgerilor de pe versanţi. 

 În evidenţele statistice întocmite la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin se arată că în perioada analizată au 

avut loc 78 de intervenţii la inundaţii, 10 pentru îndepărtare efecte fenomene 

meteorologice şi 4 la alunecări de teren.  

✓ Ca şi în alţi ani, au fost înregistrate o serie de evenimente pentru gestionarea 

cărora a fost nevoie de cooperarea mai multor structuri din cadrul CJSU şi 

adoptarea unor măsuri eficiente. Despre cooperare vorbim şi în cele 14 cazuri 

de căutare/salvare a persoanelor rătăcite sau dispărute în medii ostile vieţii, 

ocazii cu care a fost pusă în aplicare “Procedura privind managementul 

informa iilor şi coordonarea resurselor în cazul interven iilor în zona 

montan ”. Astfel de evenimente având loc în toate anotimpurile, fiind vorba, 

în cele mai multe cazuri de turişti rătăciţi, răniţi, neechipaţi corespunzător, fie 

de persoane plecate după ciuperci.  

 Cele mai multe dintre evenimentele produse s-au manifestat pe timpul unor 

informări sau atenţionări şi avertizări hidrometeorologice. Astfel, teritoriul judeţului 

nostru a fost vizat de 360 astfel de inform ri, dup  cum urmeaz :  

METEOROLOGIC  HIDROLOGIC  

cod galben 26 cod galben 26 

cod galben imediat 224 cod galben imediat 17 

cod portocaliu 4 cod portocaliu 5 

cod portocaliu imediat 30 cod portocaliu imediat 2 

cod rosu 0 cod roșu 1 

informări meteo (fără cod) 25 Total hidrologice 51 

Total meteorologice 309 
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În urma manifestării riscurilor inundaţii/alunecări de teren, furtuni-vânt 

puternic şi/sau precipitaţii masive, la nivelul judeţului, în prima jumătate a anului 

2018, au fost produse pagube în valoare de 4.776.106,85 milioane lei. Costurile de 

refacere/reconstruire fiind mult mai mari şi putând fi stabilite doar prin proiecte 

tehnice de specialitate. Au fost afectate 29 de unităţi adminitsrativ-teritoriale, 

respectiv 44 localităţi. Cele mai mari valori ale pagubelor s-au înregistrat în comuna 

Slatina-Timiş, unde inundaţiile, formate în urma scurgerilor de pe versanţi şi a 

creşterii debitelor pe râul Timiş, s-au manifestat cel mai violent. 

Concluzii 

În final, se poate spune că activitatea comitetului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă s-a desfăşurat în condiţii bune, reuşindu-se gestionarea corectă a tuturor 

situaţiilor manifestate pe teritoriul judeţului nostru. Probleme au fost întâmpinate în 

relaţionarea cu unele comitete locale pentru situaţii de urgenţă, respectiv preşedinţii 

acestora, care în anumite situaţii nu acordă atenţia cuvenită măsurilor şi acţiunilor de 

protecţie a comunităţilor. Lipsa mijloacelor de primă-intervenţie, lipsa surselor 

artificiale sau naturale de apă sunt factori care pot afecta în mod negativ gestionarea 

situaţiilor de urgenţă care se manifestă în mod frecvent.  
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