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PLAN GENERAL DE MĂSURI  

AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

CARAȘ-SEVERIN PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2021-2022 

 

I. OBIECTIVE 

 

  În sezonul de iarnă 2021-2022, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraș-

Severin va acţiona pentru asigurarea unui climat corespunzător în zona de competenţă, 

adoptând măsuri sporite pe perioada sărbătorilor de iarnă şi cu preponderenţă în zonele 

turistice. Se va acţiona pentru amplificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare, creşterea 

capacităţii de acţiune şi îndeplinirea următoarelor obiective: 

 

 eficientizarea activităţilor specifice de prevenire şi limitarea evenimentelor cu urmări 

negative, specifice sezonului, din zona de competenţă;   

 dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde se 

vor desfăşura manifestări cultural-sportive cu un public numeros, pentru prevenirea şi 

limitarea efectelor oricăror situaţii de urgenţă; 

 realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi 

deconcentrate, conducerile unor instituţii, complexe turistice şi organizaţii 

neguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în 

comun a unor probleme ce pot leza interesele localnicilor şi turiştilor; 

 optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre structurile M.A.I., precum şi 

colaborarea cu instituţii şi organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii publice şi 

gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie a instituţiilor cu atribuţii în 

domeniu, pentru îndeplinirea misiunilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de 

incendii, alte dezastre şi vreme nefavorabilă (căderi masive de zăpadă). 

 

II. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR 

În scopul realizării obiectivelor propuse, se vor executa următoarele acţiuni şi dispune 

măsuri, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în contextul situației epidemiologice, 

după cum urmează:  

  

 1. Desfășurarea de activități specifice în cadrul cooperării intra și interinstituționale în 

vederea asigurării necesarului de informații și adaptării măsurilor în plan operațional în 

corelare cu riscurile identificate cu impact în planul situației operative/epidemiologice.  

 Termen : perioada sezonului rece și premergătoare acestuia, conform 

 reglementărilor legale.        

 Răspund : - Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Caraş-Severin; 

                              - Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin; 

    - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin;  

    - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin;     

    - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al județului Caraş-   

 Severin; 
                              - Biroul pentru Imigrări al Județului Caraș-Severin; 
 
  2. Informarea autorităților administrației publice locale și avertizarea populației, în 
timp util, asupra eventualității producerii unor fenomene hidro-meteorologice periculoase, 
precum și transmiterea recomandărilor privind modul de comportare pe timpul manifestării 
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fenomenelor hidro-meteorologice, prin sistemul RO – ALERT și/sau prin intermediul mass- 
media.  

Termen:  la primirea avertizărilor hidro-meteorologice periculoase 
            Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al județului Caraş-   

 Severin; 
 

 
3. Desfășurarea de acțiuni preventive de informare a populației cu privire la zonele 

montane unde se pot produce avalanșe sau zonele unde sunt semnalate animale sălbatice 
periculoase.  

Termen: când situaţia o impune 
Răspund:- Serviciul Salvamont – Salvaspeo Caraș-Severin; 
                - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin;              

                              
          4. Asigurarea coordonării integrate a acțiunilor de răspuns de la nivel local de către 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, în cadrul 
comandamentului de iarnă, în cazul manifestării unor tipuri de risc, cu participarea 
reprezentanților următoarelor structuri: Instituția Prefectului, Consiliul Județean, structurile 
MAI (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al județului Caraş-Severin, 
Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. 
Vasile Zorzor” Caraş-Severin, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, 
Unitatea Specială de Aviaţie Caransebeş, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Caraş-Severin), Secția Drumuri Naționale și Drumuri Județene, Serviciul Salvamont – 
Salvaspeo Caraș-Severin, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin, E-Distribuţie 
Banat, SC Delgaz-Grid SA, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin, TMK 
„Hydroenergy Power” SRL Reşiţa., Hidroelectrica, Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-
Severin, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului 
Caraş-Severin, Telekom România Comunications S.A., Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii 
Speciale Caraş-Severin, CNCF „C.F.R.”  SA, „Aquacaraş” S.A. Caraş-Severin.        

                  Termen: perioada sezonului rece, conform reglementărilor legale 
   Răspund: - toate structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență produse  
  pe timpul sezonului rece; 
 

      5. Verificarea, actualizarea, întocmirea și punerea în aplicare a planurilor de măsuri şi 

acţiuni, respectiv a planurilor operative de intervenţie, pentru asigurarea cu tehnică, 

echipamente, utilaje, accesorii şi alte mijloace (ex. materiale antiderapante, combustibil, etc.), 

inclusiv resurse umane, constituirea echipelor de răspuns la nivelul tuturor instituţiilor şi 

operatorilor economici.  
        Termen: permanent  
   Răspund: - toate structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență produse        

      pe timpul sezonului rece; 

 

           6. Evidența strictă a tehnicii specifice funcționale, a stocurilor de materiale utilizate în 

acțiunile de deszăpezire cu operatorii economici de profil și luarea măsurilor ce se impun 

pentru asigurarea continuității operațiunilor de deszăpezire. 

 Termen: permanent  

            Răspund: - Administratorii de infrastractură rutieră; 

 

 7. Asigurarea încheierii de contracte de prestări servicii pentru perioada sezonului rece 

pentru degajarea carosabilului de zăpadă şi combaterea poleiului.  

 Termen : perioada premergătoare sezonului rece, conform reglementărilor legale. 

 Răspund : - Administratorii de drumuri;  

                

 8. Verificarea permanentă a capacităţii societăţilor comerciale din subordinea 

autorităţilor administraţiei publice locale sau aflate în relaţii contractuale cu acestea  de a 

acţiona eficient şi cu promptitudine, în situaţia căderilor abundente de zăpadă ce ar putea 

bloca drumurile judeţene şi comunale. 
   Termen: permanent pe perioada sezonului rece 

 Răspund: - Primăriile municipiilor și  oraşelor ; 
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                              - Administratorii de  drumuri; 

 

 9. Monitorizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de comunicaţii (rutiere, 

feroviare, navale), a instalaţiilor speciale (baraje, hidrocentrale, operatori economici sursă de 

risc, etc.), a infrastructurii de transport/distribuţie energie electrică şi comunicaţii, a rețelelelor 

de alimentare cu gaz și apă. 

 Termen: permanent; 
             Răspund: Administratorii/deținătorii; 

 
 10.  Asigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a lucrărilor cu rol de apărare 
aflate în  administrare pentru asigurarea liniei de apărare împotriva inundaţiilor. 

 Termen: pe timpul sezonului rece 
 Răspund: A.N. Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin; 

 
 11. Monitorizarea cursurilor de apă expuse formării podurilor de gheaţă sau zăpoare şi 
asigurarea salubrizării cursurilor de apă, pentru evitarea blocajelor, menţinerea capacităţii de 
scurgere în secţiunile îngustate şi  prevenirea inundaţiilor. 

   Termen: permanent pe perioada sezonului rece 
   Răspund: - Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă; 

        - AN Apele Române - Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin; 
 
  12. Asigurarea forţelor şi mijloacelor disponibile, precum şi a unei rezerve de 
intervenţie, în vederea executării misiunilor specifice sezonului rece, a structurilor M.A.I., 
conform competenţelor legale. 

   Termen: permanent pe perioada sezonului rece 
   Răspund: - Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin; 

        - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin; 
         - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin;             

     - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al județului Caraş- 
      Severin; 
 

 13. Verificarea semnalizării rutiere din zona de competenţă, cu prioritate pe sectoarele de 
drum în lucru, cu declivităţi pronunţate, curbe periculoase, acostamente neconsolidate, părţi 
carosabile excesiv degradate si alte locuri potenţial generatoare de evenimente rutiere, în 
vederea identificării deficienţelor si remedierii acestora în regim de urgenţă. O atenţie deosebită 
se va acorda instalării semnalizării rutiere specifice sezonului rece. 

 Termen:  permanent 
 Răspund: - Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin;  
      - Administratorii de drumuri; 

                    
 14. Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice care 
generează blocarea circulaţiei, se va interzice accesul autovehiculelor spre zonele afectate, în 
scopul intervenţiei operative cu utilaje de deszăpezire a drumurilor, asigurându-se 
semnalizarea rutieră corespunzătoare.  
 Termen: la nevoie 

 Răspund: - Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin;  
      - Administratorii de drumuri; 

                
 15. Verificarea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanţuri şi materiale 

antiderapante, regimul instituirii de restricţii de circulaţie. 
    Termen: permanent pe perioada sezonului rece 
  Răspunde: Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin; 

 

          16. Informarea persoanelor care se prezintă în punctele de trecere a frontierei de stat, 

despre manifestările meteorologice periculoase în judeţul nostru, specifice sezonului rece, 

informarea autorităţilor statului vecin pentru luarea măsurilor ce se impun în situaţia în care se 

închid drumuri din apropierea frontierei de stat sau drumuri naţionale importante, precum și 

măsurile de protecție sanitară în contextul evoluției situației epidemiologice.  
  Termen: permanent pe perioada sezonului rece 

   Răspund: - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin; 
                                         -  Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin; 
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                                         - Administratorii de drumuri; 
 

 17. Asigurarea intervenţiei prompte în cazul accidentelor montane şi desfăşurarea unor 

acţiuni cu caracter preventiv în mass-media, în scopul diminuării şi combaterii riscului de 

accidente din zona montană, conform competenţelor legale în vigoare. 
   Termen: permanent pe perioada sezonului rece 
   Răspund: - Structuri teritoriale M.A.I.; 

     - Serviciul Salvamont – Salvaspeo Caraș-Severin; 
 
 18. Menţinerea unei legături, cooperări permanente a structurilor M.A.I., 
administratorilor de drumuri din judeţ şi C.L.S.U. de la nivelul localităţilor, atât în vederea 
cunoaşterii permanente a capacităţii căilor de circulaţie din judeţ,  pentru realizarea în condiţii 
bune a intervenţiei în caz de urgenţe, cât și pentru luarea măsurilor de salvare/sprijinire a 
persoanelor rămase înzăpezite pe raza de competenţă, în special a celor din mediul rural, 
utilizând spaţiile amenajate pentru astfel de situaţii.  

            Termen: când situaţia o impune 
    Răspund: - Comitetele locale pentru situații de urgență; 

           - Administratorii de drumuri; 
           - Structuri teritoriale M.A.I.; 

                                       
 19. Asigurarea funcţionării mijloacelor de comunicaţii (telefoane, fax-uri, etc.) la 

nivelul primăriilor pentru primirea avertizărilor hidro-meteorologice, verificarea periodică a 

sistemelor de înştiinţare-alarmare de la nivelul localităţilor, dar şi instruirea personalului şi 

asigurarea executării permanenţei la sediul primăriilor 

     Termen: permanent pe perioada sezonului rece 

      Răspund: Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 

 
 20. Asigurarea operativităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă pe timpul 
sezonului rece (pregătirea, echiparea, dotarea şi asigurarea rezervelor de combustibil pentru 
sezonul rece).  

               Termen: permanent 
       Răspund: - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin; 

         - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al județului Caraş-    
Severin; 

                                             - Unități/ Compartimente  Primiri Urgențe,  Spitale  orășenești, Centrele   
                                 de permanență; 
 

 21. Actualizarea situaţiei cu femeile gravide (cu sarcina în 7-9 luni), a persoanelor care 
urmează tratament de dializă sau după caz alte afecţiuni, persoane infectate cu COVID-19, 
etc.                     
                 Termen: permanent pe perioada sezonului rece 
      Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin; 
 
 22. Relaționarea cu Direcția de Sănătate Publică în vederea organizării transportului 
persoanelor cu risc către unitățile medicale abilitate, atunci când situația o impune.  
                 Termen: permanent pe perioada sezonului rece 
                 Răspund: -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al județului     
                   Caraş-Severin; 
                                  - Serviciul Județean de Ambulanță Caraș-Severin;  
                                  - Comitetele locale pentru situații de urgență; 
  
           23.  Centralizarea și evidența spaţiilor în care poate fi asigurată relocarea, cazarea şi 

hrănirea persoanelor surprinse în trafic/ afectate de fenomenele meteorologice periculoase, a 

persoanelor fără adăpost. 
Asigurarea transportului în aceste spații, inclusiv prin implicarea în aceste activități a 

instituțiilor cu atribuiții în domeniul protecției populației având în vedere și normele de 
protecție sanitară stabilite de autorități, în contextul prevenirii/limitării răspândirii virusului 
SARS-CoV-2.  

Termen: permanent pe perioada sezonului rece  
  Răspund: Comitetele locale pentru situații de urgență;  
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 24.  Transmiterea în timp real a datelor privind misiunile executate pentru preluarea şi 
transportul persoanelor fără adăpost, de către toate instituţiile implicate la dispeceratul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin. 
Organizarea, la nevoie (când sunt înregistrate temperaturi extreme, în caz de viscol, etc.) a 
unor misuni de patrulare în vederea identificării și transportării persoanelor fără adăpost. 
      Termen: permanent pe perioada sezonului rece 

       Răspund:  - Inspectoratul de Poliţie Județean Caraş-Severin; 
              - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş- 
   Severin;             
              - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin; 
              - Comitetele locale pentru situații de urgență 

     
 25. Măsuri privind stabilirea/identificarea de forțe și mijloace în vederea 

dislocării/suplimentării acestora, pentru acoperirea zonelor de interes în cazul instituirii unor 

măsuri de carantinare a unor zone/localități, sau a producerii unor situații de urgență , în 

scopul prevenirii sau limitării efectelor acestor situații, precum și asigurării condițiilor 

necesare desfășurării de activități temporare pentru limitarea sau înlăturarea efectelor 

situațiilor de urgență, în zonele de competență.  

               Termen: 25.11.2021 

               Răspund: toate structurile implicate de la nivel județean și local;     

 

          26. Asigurarea unui flux informaţional viabil între Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin (tel. 0255/211.213; fax 0255/212.137 sau 

0255/215.236), Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile implicate în 

managementul situaţiilor de urgenţă, în scopul schimbului permanent de informaţii cu privire 

la evoluţia situaţiilor operative; asigurarea comunicării permanente între autorităţile 

administraţiei publice locale, serviciile publice descentralizate, grupurile şi mijloacele 

operative de intervenţie, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi mass-media. 
     Termen: permanent pe perioada sezonului rece 

      Răspund: toate structurile implicate de la nivel județean și local;    
 

       27. Coordonarea aplicării unitare a măsurilor și acțiunilor specifice, colectarea, 

centralizarea, gestionarea și transmiterea datelor referitoare la evoluția situației 

operative/epidemiologice generate atât de evoluția virusului SARS-CoV-2, cât și de 

fenomenele meteorologice specifice sezonului rece.  
                     Termen: permanent  

       Răspund: toate structurile implicate de la nivel județean și local;     
 

De punerea în aplicare a acestor măsuri răspund conducătorii instituţiilor şi preşedinţii 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, după caz.  

 

În scopul cunoaşterii situaţiei existente la nivelul judeţului Caraş-Severin, în cadrul 

CJSU, pot fi solicitate informări privind modul de punere în aplicare a măsurilor stabilite în 

prezentul plan: respectiv grafic activităţi planificate/desfăşurate, concluzii rezultate în urma 

unor controale, situaţii centralizatoare, etc.. 

 

Prezentul plan se completează cu măsuri şi acţiuni stabilite ulterior, atât la nivel 

judeţean, cât şi la nivel naţional, în funcţie de situaţia operativă. 
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