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Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Buz u a monitorizat evolu ia situa iei 

operative la nivel jude ean prin Secretariatul Tehnic Permanent, prelucrând operativ toate 
informa iile şi datele furnizate de c tre comitetele locale pentru situa ii de urgen , operatorii 

economici şi institu ii, asigurând m surile specifice de completare, reactualizare şi gestionare a 
bazei de date cu privire la efectele dezastrelor, ac iunile întreprinse, întrebuin area for elor şi 
mijloacelor pentru protec ia popula iei, reducerea pierderilor materiale şi revenirea la starea de 
normalitate.  

CAPITOLUL I 

M SURI, AC IUNI ŞI ACTIVIT I PREVENTIVE 

 

Întreaga activitate a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  a vizat eficientizarea 

acţiunilor de prevenire şi creşterea capacităţii de reacţie în situaţii de urgenţă a tuturor 

structurilor cu atribu ii din cadrul Sistemului Jude ean de Management al Situa iilor de Urgen .  
Apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale, 

pe timpul producerii unor situa ii de urgen , precum şi restabilirea rapidă a stării de 
normalitate a constituit prioritatea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Buz u. 

În scopul asigur rii unui management unitar al situa iilor de urgen  sau al st rilor 
poten ial generatoare de situa ii de urgen , în semestru I - 2018, Comitetul Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Buz u prin Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. a preg tit şi asigurat 
din punct de vedere logistic şi operativ desf şurarea corespunz toare a 19 şedinţe ale 
comitetului, astfel: 

 17  şedinţe extraordinare;  
 2  videoconferinţe. 
Şedinţele extraordinare s-au desf şurat în urma aten ion rilor/avertiz rilor 

hidrometeorologice  „cod galben”, „cod portocaliu” şi „cod roşu” emise de structurile 

specializate şi au avut la ordinea de zi analiza situa iei operative din jude  referitoare la 
manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, stabilirea m surilor concrete de limitare a 

efectelor şi aprobarea promov rii proiectelor de hot râre privind alocarea unor sume din Fondul 

de interven ie bugetar  la dispozi ia Guvernului pentru refacerea infrastructurii locale şi 
jude ene. 
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Videoconferinţele organizate de c tre Comitetul Na ional pentru Situa ii de Urgen  au 

avut la ordinea de zi stabilirea m surilor aplicate şi necesar a fi luate de c tre comitetele 
jude ene şi locale pentru situa ii de urgen  corespunz tor avertiz rilor hidrometeorologice „cod 

portocaliu şi cod roşu” emise de institu iile abilitate, pentru limitarea efectelor negative. 

Pentru aplicarea legisla iei specifice şi buna desf şurare a activit ilor de gestionare a 
situa iilor de urgen , preşedintele comitetului jude ean pentru situa ii de urgen  a emis 49 

ordine (40 pentru constituirea unor comisii mixte de verificare şi evaluare a riscurilor 
semnalate de comitetele locale, 3 privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei, 3 privind înlocuirea unor membrii ai comitetului judeţean, 1 privind 

reorganizarea C.J.S.U Buzău şi 2 privind convocarea membrilor comitetului judeţean în 
şedinţă).  

De asemenea în cadrul şedin elor extraordinare ale comitetului jude ean au fost aprobate 

10 hotărâri. 
Prin Ordinul Prefectului Jude ului Buz u nr. 218/23.03.2017, comisiile constituite au 

verificat 41 unităţi administrativ-teritoriale, din jude ul Buz u privind: 

- existen a depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor 
de ap  precum şi în sec iunile de scurgere a podurilor şi pode elor; 

- existen a depozitelor de material lemnos pe forma iunile toren iale din aproprierea 
zonelor locuite; 

- modul în care au fost realizate / între inute şan urile şi rigolele de scurgere a apelor 
pluviale în localit i. 

În urma verific rii în teren, în localit ile unde au fost depistate neconformit i cu privire 
la depozitarea deşeurilor, s-au stabilit m suri pentru remedierea acestora cu termene şi 
responsabilit i. De asemenea au fost aplicate şi 9 avertismente la urm toarele unit i 
administrativ-teritoriale: Beceni, Calvini, Chiojdu, Pîrscov, Posta-Cîln u, Racovi eni, S geata, 
Vadu-Paşii, Vintil -Vod .  

Centrul Opera ional Jude ean din cadrul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  
„Neron Lupaşcu” al jude ului Buz u a retransmis 159 aten ion ri/avertiz ri/inform ri c tre 
toate comitetele locale şi membrii comitetului jude ean, astfel: 

 2  avertiz ri hidrologice pentru fenomene imediate COD ROŞU 

 14 avertiz ri hidrometeorologice COD PORTOCALIU din care: 

- 10 meteorologice, 3 hidrologice, 1 hidrologic  pentru fenomene imediate; 
 121 aten ion ri hidrometeorologice COD GALBEN din care: 

- 17 meteorologice, 14 hidrologice, 90 de fenomene meteorologice periculoase 

imediate; 

 22 inform ri meteorologice.  

 

CAPITOLUL II 

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUA IILOR DE URGEN  

 

În urma procesului de prelucrare a datelor şi informa iilor, pentru realizarea unui 

management unitar au fost elaborate şi înaintate peste 110 inform ri c tre Centrul Opera ional 
Na ional, preşedintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , membrii cu atribu ii în 
gestionarea situa iilor de urgen  şi preşedin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen . 

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Buz u a întreprins numeroase ac iuni şi 
m suri cu caracter preventiv/proactiv, în perioada pre-dezastru, ac iuni pe timpul manifest rii 
situa iilor de urgen , dar şi ac iuni post-eveniment, care au vizat reabilitarea şi restabilirea st rii 
de normalitate. 

Trebuie men ionat c , în perioada sezonului rece (ianuarie-februarie), nu s-au produs 

situa ii de urgen  grave, cum ar fi perturbarea sau blocarea circula iei pe drumurile publice ori 
întreruperea energiei electrice (pentru o perioad  mare de timp), cu atât mai pu in situa ii 
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specifice sezonului în care persoanele au necesitat îngrijiri medicale.  
În luna martie, teritoriul jude ului Buz u s-a aflat sub inciden a aten ion rilor şi 

avertiz rilor meteorologice şi hidrologice COD GALBEN ŞI PORTOCALIU, fenomenele vizate 
fiind ploi, lapovi  şi ninsoare care au condus la creşteri ale debitelor  pe versan i, toren i şi 
râurile mici din zonele de deal şi de munte. Topirea brusc  a z pezii a condus la 
activarea/reactivarea fenomenului de alunecare de teren. Aceste fenomene au afectat grav 

infrastructura na ional  (drumul na ional DN 10), jude ean  şi local  din zona colinar  a 
jude ului prin pr buşiri ale p r ii carosabile, blocarea p r ii carosabile, deplasarea platformei 
drumului, care au provocat distrugerea unor por iuni de drum, îngreunând circula ia rutier , din 

urm toarele localit i: Beceni, Berca, Bisoca, Bozioru, Calvini, Căneşti, Chiliile, Cislău, Colţi, 
Cozieni, Lopătari, Merei, Murgeşti, Năeni, Odăile, Pardoşi, Pănătău, Pietoasele, Racoviţeni, 
Săruleşti, Scorţoasa, Valea Salciei. De asemenea au fost afectate şi locuinţe, cele mai grave 

fiind în comunele Merei (sat Dobrileşti), Valea Salciei, Chiliile, Scorţoasa, Săruleşti, Berca, 
Buda şi Mînzăleşti. 

Pentru ajutorarea familiilor afectate prin Agen ia Jude ean  de Pl i şi Inspec ie Social  
Buz u s-au întocmit 38 anchete sociale: 3 anchete în comuna Mînz leşti, 16 anchete în comuna 
Valea Salciei, 14 anchete în comuna Merei, 3 anchete în comuna Chiliile, 1 anchet  în comuna 
Buda, 1 anchet  în comuna Berca şi 1 anchet  în comuna S ruleşti. În urma întocmirii acestor 

anchete s-a propus acordarea unor ajutoare financiare de urgen  pentru 14 familii, ale c ror 
locuin e au fost afectate în valoare totală de 77.500 lei, astfel: pentru 8 familii suma de 5000 lei 

fiecare (3 familii Chiliile, 2 familii Mînz leşti, 1 familie Merei, 1 familie Berca, 1 familie Valea 
Salciei), pentru 3 familii suma de 10000 lei fiecare (1 familie Merei şi 2 familii Valea Salciei) 

şi pentru 3 familii suma de 2500 lei fiecare (1 familie Merei şi 2 familii Valea Salciei).  

Trebuie precizat c  marea majoritate a zonelor unde s-au produs situa ii de urgen , în 
primul semestru al anului 2018 sunt zone deja cunoscute din anii anteriori, aflate în 
monitorizarea comitetelor locale şi a comitetului jude ean, mai pu in zona din comuna Merei, sat 
Dobrileşti, unde alunecarea de teren s-a produs în luna martie 2018, afectând 15 gospod rii.   
 Efectele produse au fost constatate prin procesele verbale întocmite de comisiile 
constituite prin ordin al prefectului în calitate de preşedinte al comitetului jude ean, analizate la 

nivelul comitetului jude ean luându-se m sura întocmirii şi transmiterii c tre Ministerul 
Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice a Proiectul de Hotărâre privind alocarea sumei 
de 51.101,2 mii lei şi a Proiectul de Hotărâre privind alocarea sumei de 29192,4 mii lei, din 

Fondul de interven ie bugetar  la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 
2018, pentru refacerea infrastructurii jude ene şi locale afectate de activarea/reactivarea  
alunec rilor de teren şi respectiv, pentru refacerea infrastructurii jude ene şi locale afectate de 

fenomenele meteorologice, caracterizate prin ploi, lapovi , ninsori şi topirea z pezii produse în 

perioada februarie-martie 2018. 

În urma acestor demersuri au fost emise următoarele hotărâri de Guvern: 
- H.G. nr.175/2018 privind acordarea de ajutoare de urgen  familiilor a c ror locuin e au 

fost afectate de calamit i,  în sum  total  de 70.000 lei; 

- H.G. nr.177/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de interven ie lşa dispozi ia 
Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unit i administra iv 

teritoriale şi anume, Consiliul jude ean Buz u  şi comunele Lop tari, Chiliile, Bozioru, C neşti, 
Murgeşti, Pardoşi, P n t u, S ruleşti, Bisoca, Beceni, Bisoca, Pietroasele, în sum  de 12.004 
mii lei; 

- H.G. nr.178/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantit i de 
produse şi acordarea acestora ca ajutoare  umanitare interne de urgen , cu titlu gratuit, pentru 
protec ia popula iei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase. Pentru jude ul 

Buz u s-au acordat materiale de construc ii (ciment, o el beton,cherestea r şinoase) repartizate 
unui num r de 5 familii, 3 familii din comuna Mânz leşti şi 2 familii din comuna Scor oasa.   
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CAPITOLUL III 

PARTICIPAREA MEMBRILOR COMITETULUI  LA  

EXERCI II, APLICA II ŞI ALTE ACTIVIT I DE PREG TIRE  
 

Membrii comitetului jude ean şi personalul specializat din cadrul Grupurilor de suport 
tehnic, au fost convoca i cu ocazia desf şur rii exerci iilor cu for e şi mijloace în teren pentru 
tipurile de riscuri simulate, fiecare structur  cu atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen  
urm rind respectarea procedurilor specifice de interven ie în vederea eficientiz rii ac iunilor, 
astfel: 

 Exerci iu de cooperare cu for e şi mijloace în teren cu tema „Gestionarea 
unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui seism – municipiul Buzău” 

 Exerci iu de cooperare cu for e şi mijloace în teren cu tema „Gestionarea 

situaţiei de urgenţă generată de izbucnirea unui incendiu la un obiectiv special - 

A.N.R.S.P.S. – U.T. 140 Pătârlagele”.  

 13 exerciţii de alarmare având ca scenarii diferite tipuri de riscuri ce se pot 
manifesta pe teritoriul jude ului (Cozieni, Costeşti, Beceni, Nehoiu, Gura Teghii, 

Glodeanu Sărat, Pietroasele, Cislău, Cătina, Căneşti, C.A. Rosetti, Bozioru. 

 

CAPITOLUL IV CONCLUZII 

 

Având în vedere faptul c  în jude ul Buz u nu s-au constatat evenimente foarte grave pe 

timpul manifest rii situa iilor de urgen  şi nu au fost înregistrate victime omeneşti putem 

aprecia c  activitatea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  s-a desf şurat în condi ii 
foarte bune. 

Pe timpul gestion rii situa iilor de urgen  s-a reuşit asigurarea unei bunei func ion ri a 
fluxului informa ional-decizional prin transmiterea unitar  şi la timp a rapoartelor operative, 

precum şi printr-o cooperare şi colaborare bun  a institu iilor implicate în gestionarea situa iilor 
de urgen  sub directa coordonare a preşedintelui Comitetului Jude ean Buz u. 
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