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EVALUAREA ACTIVITĂŢII COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT PENTRU ANUL 2017 

 

Activitatea desfăşurată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, în 

anul 2017, a fost executată în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 

prin Legea nr.15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanța de Urgență 

nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

Hotărârea de Guvern nr.94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa 

Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Hotărârea de Guvern nr. 

1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea, dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, 

Hotărârea de Guvern nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi 

atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste şi Planul de activităţi al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, pe anul 2017.  

Managementul situațiilor de urgență la nivelul județului a fost asigurat de către 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt, coordonat de prefectul județului, 
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având ca obiectiv fundamental gestionarea situațiilor de urgență manifestate pe teritoriul 

județului, precum și prevenirea apariției acestora. 

La nivelul municipiilor, orașelor și comunelor această activitate a fost asigurată 

de către cele 112 comitetele locale pentru situații de urgență, constituite la nivelul 

fiecărei unități administrativ teritoriale și coordonate de primari în calitate de președinți 

ai comitetelor locale, iar în cadrul instituțiilor publice și operatorilor economici de către 

conducătorii acestora. 

 În zona de competență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Olt a  

coordonat comitetele locale pentru situații de urgență, serviciile voluntare și private de 

urgență din județ și instituțiile cu atribuții care îndeplinesc funcții de sprijin în 

gestionarea situațiilor de urgență, informând operativ Comitetul Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Olt, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Departamentul 

pentru Situații de Urgență. De asemenea, a asigurat coordonarea, îndrumarea și 

controlul activităților de prevenire. 

 

CAPITOLUL I 

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE 

 

    Conform competenţelor legale, membrii Comitetului Judeţean au acţionat oportun 

şi eficient, asumându-şi responsabilitatea gestionării situaţiilor de urgenţă în scopul 

protejării şi salvării vieţilor omeneşti, a bunurilor şi a mediului înconjurător în zona de 

competenţă, creşterea capacităţii de reacţie dar şi asigurarea cooperării 

interinstituţionale, conlucrării active şi subordonării ierarhice a componentelor 

Sistemului Național de Management pentru Situaţii de Urgenţă. 

   În funcţie de amploarea şi de intensitatea situaţiilor de urgenţă, Comitetul 

Judeţean, prin măsurile adoptate, a menţinut permanent continuitatea şi gradualitatea 

activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă la toate nivelurile. 

   În vederea atingerii obiectivelor propuse, eforturile au fost îndreptate către 

materializarea următoarelor obiective: 

- asigurarea managementului tipurilor de risc şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin 

privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
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- perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a 

intervenţiilor pe tipuri de riscuri; 

- organizarea şi executarea de exerciţii cu caracter specific intervenţiilor în situaţii 

de urgenţă, cu participarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 

- acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi intervenţiei în 

situaţii de urgenţă. 

 

                                                 CAPITOLUL II 

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 

      I. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi 

extraordinare 

      În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al 

stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în perioada de referinţă, membrii 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost convocaţi în 3 şedinţe ordinare 

şi 27 şedinţe extraordinare, dintre care, un număr de 4 ședințe desfăşurate în sistem 

videoconferinţă cu Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi la un 

număr de 4 şedinţe extraordinare, desfăşurate ca urmare a manifestării unor situaţii de 

urgenţă, nu au fost emise hotărâri.  

           În cadrul acestor şedinţe de lucru ale comitetului, pentru îndeplinirea 

responsabilităţilor pe linia managementului situaţiilor de urgenţă, au fost emise un 

număr de 26 de hotărâri. 

         Managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Olt, în anul 2017, a 

presupus întocmirea/actualizarea mai multor planuri de măsuri şi documente operative 

precum şi întreprinderea de acţiuni şi adoptarea de măsuri de către Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Olt.  

• Planuri de măsuri şi documente operative : 

�  Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă pe anul 2h16; 
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�  Schema cu riscurile teritoriale din zona de competență a Inspectoratului pentru 

Situații de urgență “Matei Basarab”al județului Olt 

�  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Olt; 

� Planul de măsuri pentru perioada sezonului estival 2h17; 

�  Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2h17-2h18; 

�  Planul judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2h17; 

� Planul judeţean de apărare împotriva cutremurelor şi alunecărilor de teren;  

� Planul de acţiune în caz de cutremur al judeţului Olt; 

� Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 

2h18.  

 

• Acţiuni şi măsuri specifice întreprinse pe timpul manifestării situaţiilor de 

urgenţă: 

� convocarea în şedinţe extraordinare a membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Olt, în scopul analizării situaţiilor de urgenţă apărute, precum şi 

adoptarea măsurilor ce se impun pentru revenirea în cel mai scurt timp la starea de 

normalitate; 

� participarea membrilor Comitetului Judeţean la videoconferinţele organizate de 

către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

� asigurarea unui sistem integrat de monitorizare a situaţiilor de urgenţă şi 

asigurarea unei intervenţii coordonate, în scopul evitării înregistrării de pierderi de vieţi 

omeneşti şi bunuri materiale; 

� intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor 

evenimentelor cu consecinţe negative, în domeniul de competenţă;  

� retransmiterea informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor hidrometeorologice 

primite, către comitetele locale, în completarea acestora fiind trasate sarcini constând în 

adoptarea de măsuri pentru prevenirea şi limitarea situaţiilor de urgenţă; pe parcursul 

anului 2017 au fost primite şi retransmise un număr de 236               

informări/atenţionări/avertizări hidrometeorologice; 
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� realizarea cooperării şi coordonării unitare a tuturor forţelor şi instituţiilor 

implicate pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă; 

�  verificarea instituirii serviciului de permanenţă la sediile primăriilor;  

� executarea de instruiri pe linia managementului situaţiilor de urgenţă cu 

preşedinţii comitetelor locale şi şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu 

privire la responsabilităţile pe această linie; totodată au fost discutate prevederile actelor 

normative referitoare la situaţiile de urgenţă, modul de completare şi transmitere a 

documentelor, a rapoartelor operative şi instituirea serviciului de permanenţă la sediile 

primăriilor; 

� informarea operativă a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 

prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind situaţiile de urgenţă 

produse la nivelul judeţului şi măsurile întreprinse pentru gestionarea acestora; 

� activarea la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt a Centrului 

Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției la nivelul structurilor MAI, ca 

urmare a situaţiei hidrometeorologice începând cu avertizarea Cod Portocaliu.  

 

     II. Situaţiile de urgenţă produse în anul 2017, pe raza judeţului Olt. 

 

A. SITUAŢIILE DE URGENŢĂ GENERATE DE FENOMENELE 

METEOROLOGICE PERICULOASE SPECIFICE SEZONULUI RECE 

 

 În timpul fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece (temperaturi 

scăzute, ninsoare, viscol şi ceaţă), a fost monitorizată starea drumurilor naţionale şi 

judeţene şi a reţelelor de utilitate publică. Prioritară a fost asigurarea asistenţei medicale 

persoanelor aflate în dificultate, activităţile de preluare şi transport a persoanelor fără 

adăpost a fost efectuată de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Serviciul 

Judeţean de Ambulanţă Olt, Poliţia Locală Slatina, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Olt, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.  

În perioada analizată Administraţia Naţională de Meteorologie a emis 7 informări 

meteorologice, 35 atenţionări meteo Cod Galben având ca fenomene vizate viscol, 

ninsori abundente, vânt cu intensificări ce a depăşit 55-60 km/h spulberând zăpada 
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depusă, dar şi o atenţionare meteo Cod Portocaliu de vreme rece, geroasă mai ales în 

cursul nopţilor şi al dimineţilor, cu temperaturi minime de -20ºC şi maxime de -10ºC.  

          Viscolul care s-a manifestat (mai ales în sudul judeţului) a îngreunat deplasarea 

autovehiculelor în trafic, fapt ce a dus la blocarea temporară a unor drumuri judeţene şi 

la intervenţia utilajelor Secţiei de Drumuri Naţionale Slatina pentru deszăpezirea 

drumurilor judeţene DJ544 Vădastra – Vădăstriţa - Urzica - Ştefan cel Mare, DJ 544A 

Vădăstriţa – Vârtop - Corabia, DJ 641 Caracal – Cezieni. 

De asemenea, având în vedere prognoza meteorologică, solicitările adresate 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt de către primăriile din judeţ, precum şi hotărârea 

consiliului de administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Olt, în cadrul ședințelor 

extraordinare ale CJSU s-a hotărât suspendarea cursurilor în toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar din judeţ, în intervalul 09 - 11.01.2017 şi în 32 de unităţi 

şcolare în data de 12.01.2017.  

 

    Măsuri întreprinse pentru restabilirea stării de normalitate 

 

Pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, a analizat situaţia operativă şi a luat următoarele 

măsuri ce se impuneau pentru realizarea unui răspuns eficient al intervenţiilor pentru 

protejarea vieţii populaţiei şi restabilirea normalităţii:   

- prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt au fost notificate toate 

comitetele locale pentru situații de urgență, instituţiile şi operatorii economici cu 

atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 

meteo periculoase specifice perioadei de iarnă, căderi masive de zăpadă sau viscol. 

- au fost retransmise, prin Centrul Operaţional al ISU Olt, informările, 

atenţionările şi avertizările hidrometeorologice primite, către membrii Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență, toate comitetele locale şi informarea primarilor în 

calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situații de urgență, prin 

transmiterea de SMS-uri de înştiinţare cu privire la existenţa avertizării. În completarea 

acestora fiind trasate sarcini constând în adoptarea de măsuri pentru prevenirea şi 

limitarea situaţiilor de urgenţă; 
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-  s-a dispus preşedinţilor comitetelor locale măsura de instituire a serviciului de 

permanenţă la toate sediile primăriilor din judeţ; 

- prin dispeceratul ISU Olt s-a verificat, în special noaptea, asigurarea 

permanenţei la nivelul primăriilor; 

    - a fost monitorizată permanent evoluţia fenomenelor meteorologice, a stării 

drumurilor naţionale şi judeţene și a reţelelor de utilități publice de pe raza judeţului; 

    - asigurarea prin comitetele locale a spaţiilor încălzite şi a necesarului de hrană 

pentru persoanele salvate/blocate în trafic şi a persoanelor fără adăpost pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase 

specifice sezonului rece; 

   - transportul persoanelor dializate şi a gravidelor la termen, înainte de intrarea 

judeţului sub atenţionare de cod Galben şi Portocaliu; 

         - desfăşurarea de acţiuni de patrulare de către echipaje ISU, SAJ, IPJ, şi Poliţia 

Locală în vederea verificării locurilor frecventate de oamenii străzii, transportul şi 

adăpostirea acestora în spaţiile de cazare organizate de primării. 

 

B. SITUAŢIILE DE URGENŢĂ GENERATE DE FENOMENELE 

METEOROLOGICE PERICULOASE SPECIFICE SEZONULUI CALD  

 

 În vara anului 2017, fenomenele meteorologice periculoase care s-au manifestat 

cu o intensitate sporită, au fost canicula şi seceta, judeţul Olt fiind în lunile iulie şi 

august supus avertizărilor meteorologice Cod Galben, Portocaliu şi Roşu care au vizat 

temperaturi caniculare, ce au atins valori de 39° - 41°C și chiar 42° - 44°C în sudul 

judeţului. Disconfortul termic a fost deosebit de accentuat, indicele temperatură-

umezeală (ITU) atingând şi depăşind frecvent pragul critic de 80 de unităţi.  

  

Măsuri întreprinse pentru restabilirea stării de normalitate 

 

Pe timpul avertizărilor/atenţionărilor meteorologice de caniculă s-a întrunit 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt în şedinţe extraordinare în cadrul 
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cărora s-a analizat situaţia operativă la momentul respectiv şi s-au dispus măsuri şi 

acţiuni specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă: 

- amenajarea de puncte medicale şi sprijin pentru populaţie în scopul asigurării 

primului ajutor şi asigurării de apă potabilă;  

- stabilirea unor planuri de restricţii în alimentarea cu apă; 

- aplicarea de către operatorii economici a măsurilor stabilite prin programele de 

acţiuni specifice perioadelor caniculare şi secetoase, fiind vizaţi îndeosebi cei la 

care riscul de incendiu creşte pe fondul creşterii temperaturii şi/sau care prezintă 

pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 

- informarea autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la creşterea 

riscului de manifestare a unor tipuri de risc şi solicitarea punerii în aplicare a 

măsurilor stabilite pentru astfel de perioade; 

- instituirea serviciului de permanenţă la sediile primăriilor; 

 De asemenea, urmare a temperaturilor caniculare și a lipsei precipitațiilor din vara 

anului 2017, nivelul fluviului Dunărea a scăzut considerabil, ducând la formarea unor 

insule de nisip și îngustarea șenalului navigabil, acest lucru împiedicând desfășurarea în 

bune condiţii a activităţilor comerciale ale silozurilor şi a celor de agrement din portul 

Corabia. În acest sens, la solicitarea Consiliului Județean Olt și a Primăriei Corabia s-au 

desfășurat două ședințe extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Olt, (în zilele de 22.08.2017 și 30.08.2017) unde au fost dezbătute problemele 

expuse mai sus. 

Având în vedere amploarea, impactul şi efectele generate de situaţia existentă în 

portul Corabia, domnul prefect a propus adoptarea unor hotărâri ale Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care au fost transmise Comitetului Naţional pentru 

Situaţii Speciale de Urgenţă și Ministerului Transporturilor, în calitate de instituţii 

competente, să analizeze şi să dispună cu operativitate remedierea problemelor. 

 

          III.     Pe parcursul anului 2017, în vederea reducerii riscului de inundații au fost 

realizate lucrări de decolmatare, întreţinere şi reparaţii curente a lucrărilor şi 

construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de către Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Olt şi Sistemul Hidrotehnic Independent Olt, astfel:  
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- Decolmatare mecanică pârâul Cungrea Mincă în loc. Cungrea -2,0 km; 

- Decolmatare pârâu Beica la Cârlogani -1,1 km; 

- Decolmatare mecanică pârâul Cungrea Mincă în loc. Verguleasa -1,4 km; 

- Decolmatare pârâu Horezu în loc. Vulpeni -2,0 km; 

- Decolmatare pârâu Horezu în loc. Dobreţu - 2,1 km; 

- Decolmatare pârâu Dobrețu în loc. Dobreţu -1,0 km; 

- Decolmatare mecanică pârâul Iminog în loc. Bălteni - 2,2 km; 

- Decolmatare pârâu Beica în loc. Pleșoiu -5,8 km; 

- Decolmatare pârâu Surdului în loc. Verguleasa - 0,4 km; 

- Decolmatare pârâu Olteț în loc. Pârșcoveni  - 2,6 km; 

- Decolmatare pârâu Dârjov în loc.Valea Mare, sat Recea - 3,5 km; 

- Decolmatare pârâu Dârjov în loc. Brebeni -1,78 km; 

- Decolmatare pârâu Jid  la Brebeni - 0,5 km; 

- Decolmatare mecanică pârâu Plapcea Mică amonte pod DN 65  

- Epiuri bloc beton dig I Tufeni, râu Vedea, km 5+300+5+500. 

- Recalibrare albie pârâu Călmățuiul Sec la Seaca, 3,0 km. 

 

  IV. Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice din anul 2017 şi în 

conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr.11/18.01.2017, specialişti din 

cadrul instituţiilor şi structurilor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă 

precum şi reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă au participat în 

comisii de constatare şi evaluare a pagubelor, în urma cărora s-au întocmit procese 

verbale. Ulterior la nivel judeţean au fost întocmite Rapoarte de sinteză aprobate în 

şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi înaintate ministerelor 

de resort: 

� Raportul de Sinteză nr.3191/25.h4.2h17, privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, fenomenelor periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi 

poluărilor accidentale din judeţul Olt, din perioada 19-20.04.2017. Localitatea 

afectată: Movileni -  valoarea pagubelor fiind de 16.280 lei; 

� Raportul  de Sinteză nr.1367/31.h5.2h17, privind efectele fenomenelor 

meteorologice periculoase, ploi torenţiale şi grindină, din judeţul Olt, în perioada 17-
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22.05.2017. Localităţi afectate: Cezieni, Corbu, Icoana şi Şerbăneşti - valoarea 

pagubelor fiind de 5.271,024 lei. 

� Raportul  de Sinteză nr.14h9/h7.h6.2h17, privind efectele fenomenelor 

meteorologice periculoase, ploi torenţiale şi grindină, din judeţul Olt. Localităţi 

afectate: Coloneşti şi Bărăşti - valoarea pagubelor fiind de 572.217,35 lei. 

� Raportul de  Sinteză nr.1619/28.h6.2h17, privind efectele fenomenelor 

meteorologice periculoase, ploi torenţiale şi grindină, din judeţul Olt. Localităţi 

afectate: Cezieni, Radomireşti şi Sprâncenata - valoarea pagubelor fiind de 643.683,4 

lei. 

� Raportul de Sinteză nr. 5692/17.h7.2h17, privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii 

hidrotehnice şi poluărilor accidentale în judeţul Olt. Localităţi afectate:Vulturești, 

Strejești, Curtișoara, Verguleasa - valoarea pagubelor fiind de 406.648 lei. 

� Raportul  de Sinteză nr. 2405/22.h8.2h17, privind efectele fenomenelor 

meteorologice periculoase, din judeţul Olt. Localitatea afectată: Urzica – valoarea 

pagubelor fiind de 19.000 lei. 

� Raportul de Sinteză nr. 2723/28.h9.2h17, privind efectele fenomenelor 

meteorologice produse pe raza judeţul Olt. Localitatea afectată: Urzica – valoarea 

pagubelor fiind de 42.000 lei. 

În conformitate cu „Programul principalelor acţiuni ale Comitetului pentru 

Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului și Pădurilor pentru anul 2h17”, Ordinul 

comun al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerului Administraţiei şi Internelor 

nr. 1422/192/2h12 şi a Ordinul Prefectului nr.74/2h.h3.2h17, s-au desfăşurat 

următoarele activități: 

� în intervalul 15.03.2017 - 23.04.2017 s-a desfășurat acţiunea 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 în judeţul Olt. La această acţiune au participat specialişti ai Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al Judeţului Olt, Sistemului de Gospodărire 

a Apelor Olt, Sistemului Hidrotehnic Independent Olt, Gărzii Naţionale de Mediu - 

Comisariatului Judeţean Olt şi Gărzii Forestiere. În urma acestor verificări nu au fost 
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aplicate sancţiuni dar, au fost dispuse măsuri cu privire la curăţirea şanţurilor prin 

îndepărtarea vegetaţiei şi amenajarea lor pentru a asigura continuitatea scurgerii apelor.  

� în intervalul 15.11.2017 – 17.11.2017, s-a desfăşurat acţiunea de 

verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare 

împotriva inundaţiilor, din judeţul Olt. La această acţiune au participat reprezentanţii 

Ministerului Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Naţionale Apele Române, 

Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemului 

Hidrotehnic Independent Olt, S.C. Hidroelectrica Râmnicu Vâlcea – U.H.E Slatina, 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Direcţiei Silvice Olt, Agenţiei Naţionale 

de Îmbunătăţiri Funciare Olt, Instituţiei Prefectului şi Gărzii Forestiere.  

         Au fost verificate următoarele: 

� Modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările 

efectuate în anul precedent; 

� Starea tehnică şi funcţională a digurilor longitudinale, de compartimentare 

şi de remuu: asigurarea continuităţii liniilor de apărare, modul de întreţinere al 

coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces şi a zonelor dig-mal, existenţa bornelor, 

barierelor, mirelor de ape mari şi modul de întreţinere al acestora, starea funcţională a 

lucrărilor de traversare şi modul de întreţinere a canalelor de preluare a infiltraţiilor la 

diguri; 

� Starea tehnică şi funcţională a barajelor şi digurilor de contur, a 

acumulărilor permanente mici (categoria C şi D) a căror avariere pot pune în pericol 

localităţi, precum şi a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor; 

� Situaţia lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă cu evidenţierea 

punctelor critice de pe cursurile de apă, inclusiv cele semnalate de autorităţile publice 

locale. 

� Situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare existente în 

conformitate cu Normativul-cadru de dotare aprobat prin Ordinul comun nr. 

1422/192/2h12. 

� Măsurile întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de acțiune în caz de 

accident la baraj, a căror perioadă de valabilitate a expirat, atât pentru acumulările 

din administrarea Administrației Naționale „Apele Române”cât și pentru cele din 



                                                                                                        Pag. 12 din 18                                                                                     NESECRET 

 Slatina,Str.Tipografului,nr.7,jud.OLT 

Tel.0249/432211, fax.0249/432288, isuolt@isuolt.ro cod postal 230002 

administrarea SC Hidroelectrica SA, cât și modul în care au fost reactualizate planurile 

locale de apărare, precum și stadiul elaborării noilor planuri de sistem hidrotehnic, 

județene și bazinale, în vederea aprobării lor pentru perioada 2h18 - 2h21. 

 

CAPITOLUL III 

ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE A AUTORITĂŢILOR, SERVICIILOR 

VOLUNTARE ŞI PRIVATE DE URGENŢĂ, PRECUM ŞI A POPULAŢIEI .N 

DOMENIUL APĂRĂRII .MPOTRIVA DEZASTRELOR 

  

 În anul 2017, obiectivul activității de pregătire l-a constituit realizarea capacității 

de răspuns necesară și adecvată pentru asigurarea prevenirii și protecției vieții și 

sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale importante 

pe timpul manifestării unor situații de urgență, precum și planificarea, pregătirea, 

organizarea și conducerea eficientă a acțiunilor de intervenție pentru înlăturarea 

efectelor acestora de către serviciile profesioniste, serviciile voluntare și private pentru 

situații de urgență. 

  În vederea îndeplinirii acestui obiectiv s-a urmărit realizarea următoarelor: 

- Informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la riscurile care pot 

apărea la nivelul județului, modul de comportament și autoprotecție individuală 

și colectivă; 

- Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a personalului de conducere din 

administrația publică locală, a salariaților și a elevilor; 

- Organizarea și asigurarea stării de operativitate și capacității de intervenție 

optime a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență și a celorlalte 

organisme specializate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență ; 

- Antrenarea autorităților publice locale prin exerciții de alarmare și înștiințare. 

 

      În baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Olt, 

pe anul 2h17, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.15/27.h1.2h17, au fost desfășurate, 

organizate și coordonate următoarele activități: 
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- cursuri de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a personalului cu funcții de 

conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică 

locală ce s-au desfășurat la Centrul Zonal de Pregătire Dolj cu un procentaj de 

participare de 71,79%; 

- cursuri de formare a inspectorilor de protecție civilă de la instituții publice și 

operatori economici, servicii publice deconcentrate precum și a șefilor serviciilor 

voluntare pentru situații de urgență, care s-au desfășurat la Centrul Național de 

Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani, 

cu un procentaj de participare de 12,5%; 

- Instruirea inspectorilor de protecție civilă de la instituții și operatori economici 

cu un procentaj de participare de 60,83%; 

- Instruirea semestrială a şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu 

un procentaj de participare de 78%; 

- Instruirea semestrială a şefilor serviciilor private pentru situaţii de urgenţă cu un 

procentaj de participare de 93%; 

- au fost verificate un număr de 17 unități administrativ teritoriale unde s-au 

organizat și desfășurat exerciţii de alarmare publică; 

- executarea unui număr de 20 exerciții bilunare de înștiințare din care 19 cu 

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și 1 antrenament la operatorul 

economic sursă de risc SC Alro SA Slatina, conform ordinului 1259/2006 pentru 

aprobarea  Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, 

pre-alarmare și alarmare în situații protecție civilă.  

- au fost continuate campaniile naționale de informare și educare preventivă în 

domeniul situațiilor de urgență: „Vreau să fiu voluntar”, „FOC – Flăcările 

omoară copii”, „RISC – Renuntă”, „Improvizațiile sunt catastrofale”, „Nu 

tremur la cutremur”, în cadrul cărora s-au instruit peste 10.000 de cetățeni.    

 În anul 2017, au fost planificate, organizate şi desfăşurate de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al Judeţului Olt, în cooperare cu celelalte 

componente ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, exerciţii cu forţe şi 

mijloace în teren la următoarele obiective: 
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� exerciţiu privind testarea Planului de Urgenţă Externă la obiectivul 

economic Alro SA Slatina, în cazul producerii unui accident chimic major în care sunt 

implicate substanţe periculoase; 

� exerciţiu de cooperare cu forţe în teren privind gestionarea şi 

managementul situaţiilor de urgenţă de la nivel local, în cazul producerii unui incendiu 

la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt; 

� exerciţiu cu forţe în teren la staţia CFR Caracal, privind activitatea 

serviciilor profesioniste în cazul producerii unui accident major pe căile de transport 

feroviare, în care sunt implicate substanţe periculoase; 

� exerciţiu de verificare a capacităţii de reacţie a autorităţilor administraţiei 

publice locale din comuna Ştefan cel Mare şi a forţelor de intervenţie, pentru 

conducerea acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor unui accident nuclear major 

produs la CNE Kozlodui Bulgaria; 

� exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren la SC Sovecord SA Slatina, privind 

conducerea acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor unui incendiu în industria 

producerii lacurilor şi vopselurilor. 

� exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren, privind producerea unui incendiu la 

Colegiul Național Radu Greceanu Slatina; 

� exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren, privind producerea unui incendiu la 

Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

�  Exerciţiu de alarmare publică ca urmare a producerii unui cutremur în 

oraşul Balș. 

În funcţie de situaţiile create pe timpul exerciţiilor, fiecare structură cu atribuţii în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă şi-a urmărit respectarea procedurilor specifice de 

intervenţie în vederea perfecţionării deprinderilor şi eliminării deficienţelor constatate la 

exerciţiile anterioare.  

În baza Planului verificării stadiului de pregătire a populației, economiei și a 

teritoriului pentru apărare, în perioada 22.05.2017 – 26.05.2017, s-a desfășurat 

exercițiul de mobilizare „MOBEX OT 17”, pe timpul căruia a fost decretată starea de 

mobilizare parțială la nivelul județului Olt.    

În perioada 02.10.2017 – 06.10.2017, în zona de competenţă a Inspectoratului 
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pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt s-a desfăşurat exerciţiul 

naţional de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear la CNE KOZLODUI, cu 

tema „Activitatea structurilor de conducere și intervenție în caz de urgență radiologică 

la CNE KOZLODUI – OLTENIA 2h17”. 

Intervenţia structurilor operative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Matei Basarab” al judeţului Olt, s-a desfăşurat conform procedurilor specifice de 

acţiune pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor accidentului nuclear şi a planurilor şi 

protocoalelor încheiate în acest sens. 

Pe timpul exerciţiului structurile de intervenţie au fost antrenate în modul de 

acţiune practic şi comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă generate de accident 

nuclear, misiunile încredinţate fiind îndeplinite. 

Echipajul CBRN al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al 

judeţului Olt a participat la misiuni/intervenţii, precum: 

- cercetarea itinerariului pe raza județului Dolj: Rojiște – Sadova – Bechet - 

Vamă Bechet – Dăbuleni – Amărăștii de Jos – Sadova (punct de decontaminare inițială) 

– Valea Sadului (punct de decontaminare totală); 

- în sprijinul forțelor și mijloacelor de intervenție la incendiul produs la Școala 

Sadova, pentru verificarea nivelului de contaminare radioactivă. 

Pe timpul desfășurării exercițiului la nivel județean a fost activat Centrul 

Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției din care au făcut parte reprezentanţi 

ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt, precum şi 

experţi şi specialişti din cadrul instituţiilor care asigură funcţiile de sprijin în caz de 

accident nuclear astfel: 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt; 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt; 

- Direcţia de Sănătate Publică Olt; 

- Instituția Prefectului – Județul Olt; 

- Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

- Direcția Agricolă; 

- Agenția de Protecție a Mediului. 
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CAPITOLUL  IV 

           DISFUNCŢIONALITĂŢI  ŞI  GREUTĂŢI  .NTÂMPINATE 

 

La nivelul judeţului Olt, situaţiile de urgenţă apărute pe parcursul anului 2017, au 

fost gestionate printr-o bună colaborare, comunicare şi aplicare a deciziilor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă premergător, în timpul manifestării situaţiilor de 

urgenţă cât şi în perioada post-dezastru.   

În relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale a fost constatată o întârziere 

a raportării datelor solicitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al judeţului Olt. 

Alte probleme întâmpinate: insuficienţa resurselor umane, materiale şi financiare 

pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel local, imposibilitatea 

legală a administraţiei publice locale pentru angajarea de personal de specialitate în 

cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, nivelul de înzestrare redus, 

materialele şi tehnica existentă fiind uzate moral şi fizic necesitând fonduri pentru 

menţinerea acestora în stare de funcţionare, lipsa asigurării de către administraţia 

publică locală a unor posibilităţi de cointeresare a personalului voluntar necesar 

participării la acţiuni de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, precum şi 

documentarea de către preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă privind 

necesitatea asocierii lor în formaţiuni intercomunitare care să poată accesa mai uşor 

fonduri pentru dotarea serviciilor voluntare. 
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                                                  CAPITOLUL V 

DIRECŢII DE ACŢIUNE  

Pentru eficientizarea managementului situațiilor de urgență la nivel județean și 

local, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt și-a propus următoarele 

obiective: 

1.  Îmbunătăţirea nivelului de securitate a cetăţenilor şi a protejării mediului prin 

eficientizarea activităţii la nivel local şi judeţean; 

2.  Educarea populației pentru cunoașterea diferitelor tipuri de riscuri, a măsurilor 

preventive și a comportamentului de adoptat în cazul producerii lor printr-o implicare 

reală a instituțiilor reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență; 

3. Orientarea acțiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului 

la dezastre și creșterea mentalității proactive a societății civile privind răspunsul și 

comportamentul în cazul producerii dezastrelor; 

4.  Identificarea de către instituţiile membre a unor parteneri pentru accesarea 

fondurilor europene pentru înlocuirea tehnicii de intervenţie, echipamentelor şi 

accesoriilor învechite şi depăşite ale structurilor proprii care intervin la apariţia unor 

situaţii de urgenţă; 

5.  Conştientizarea responsabilităţilor privind importanţa acţiunilor executate în 

scopul ridicării nivelului pregătirii de specialitate a personalului cu atribuţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă prin intensificarea şi diversificarea programelor de pregătire; 

6.  Propunerea de noi lucrări de investiţii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe 

baza informaţiilor din anii anteriori sau rezultate în urma verificărilor realizate pe 

cursurile de apă; 

7.  Creşterea nivelului pregătirii profesionale a personalului serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă şi specializarea acestora pentru intervenţii pe tipurile de 

riscuri; 

8.  Instruirea periodică a membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă la 

Centrul Zonal de Pregătire Craiova şi la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani, în vederea responsabilizării și 

eficientizării activității acestora în gestionarea situațiilor de urgență; 
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9.   Creşterea nivelului de dotare cu tehnică şi mijloace de intervenţie a serviciilor 

profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

10.   Implicarea activă a primarilor în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă în prevenirea şi gestionarea unor tipuri de risc generatoare de 

situaţii de  urgenţă la nivel local. 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII  

Pe parcursul anului 2017, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi-a 

desfășurat activitatea respectând legislația în domeniu, concentrându-și eforturile pentru 

gestionarea cu profesionalism a situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului, 

implicându-se activ în găsirea celor mai eficiente soluţii pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor hidrometeorologice periculoase.  

Pe timpul manifestării situațiilor de urgență nu au existat disfuncționalități în 

asigurarea fluxului informațional între structurile cu atribuții în domeniul gestionării 

situațiilor de urgență, colaborarea acestora a făcut posibilă reducerea consecințelor 

situațiilor de urgență produse, eficientizarea acțiunilor de intervenție și coerență în 

deciziile și măsurile întreprinse, menite să determine limitarea efectelor situațiilor de 

urgență manifestate. 

 Mulţumim, cu această ocazie, membrilor comitetului şi membrilor grupurilor de 

suport tehnic, care au sprijinit pe parcursul întregului an activitatea de gestionare a 

situaţiilor de urgenţă cu care judeţul Olt s-a confruntat.   
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