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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

A P R O B 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Prefect 

Carmen Adriana ICHIM 
 

 

INFORMARE 

privind monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă  

apărute pe raza judeţului în semestrul I  2019 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău a monitorizat evoluţia 

situaţiei operative la nivel judeţean prin Secretariatul Tehnic Permanent, prelucrând 

operativ toate informaţiile şi datele furnizate de către comitetele locale pentru situaţii de 

urgenţă, operatorii economici şi instituţii, asigurând măsurile specifice de completare, 

reactualizare şi gestionare a bazei de date cu privire la efectele dezastrelor, acţiunile 

întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, reducerea 

pierderilor materiale şi revenirea la starea de normalitate.  

 

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE 

 

Întreaga activitate a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a vizat 

eficientizarea acţiunilor de prevenire şi creşterea capacităţii de reacţie în situaţii de 

urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul Sistemului Judeţean de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă.  

Apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor 

materiale, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi restabilirea rapidă a 

stării de normalitate a constituit prioritatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Buzău. 

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

potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în semestru I - 2019, Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. a 

pregătit şi asigurat din punct de vedere logistic şi operativ desfăşurarea corespunzătoare a 

12 şedinţe ale comitetului, astfel: 

 11  şedinţe extraordinare;  

 1  videoconferinţe. 

Şedinţele extraordinare s-au desfăşurat în urma atenţionărilor / avertizărilor 

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

specializate şi au avut la ordinea de zi analiza situaţiei operative din judeţ referitoare la 
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manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, stabilirea măsurilor concrete de 

limitare a efectelor şi aprobarea promovării proiectelor de hotărâre privind alocarea unor 

sume din Fondul de intervenţie bugetară la dispoziţia Guvernului pentru refacerea 

infrastructurii locale şi judeţene. 

În cadrul şedinţelor extraordinare ale comitetului judeţean au fost aprobate 10 

hotărâri, care au fost transmise de către secretariatul tehnic permanent membrilor 

comitetului judeţean și autorităților publice locale implicate pentru punere în aplicare. 

Videoconferinţele organizate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de 

Urgenţă au avut la ordinea de zi stabilirea măsurilor aplicate şi necesar a fi luate de către 

comitetele judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă corespunzător avertizărilor 

hidrometeorologice „cod portocaliu şi cod roşu” emise de instituţiile abilitate, pentru 

limitarea efectelor negative. 

Pentru aplicarea legislaţiei specifice şi buna desfăşurare a activităţilor de 

gestionare a situaţiilor de urgenţă, preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă a emis 26 ordine, după cum urmează: 

- 15 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; 

- 6 privind înlocuirea unor membrii ai comitetului judeţean; 

- 1 privind aprobarea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe 

anul 2019; 

- 1 privind convocarea membrilor comitetului judeţean în şedinţă ordinară.  

Prin Centrul Operaţional Judeţean din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău a retransmis 278 

atenţionări/avertizări/informări către toate comitetele locale şi membrii comitetului 

judeţean, astfel: 

 4  avertizări hidrometeorologice COD ROŞU din care: 

- 2 de fenomene meteorologice periculoase, 2 hidrologice pentru fenomene 

imediate; 

 65 avertizări hidrometeorologice COD PORTOCALIU din care: 

- 5 meteorologice, 6 hidrologice, 47 de fenomene meteorologice periculoase, 

7 hidrologice pentru fenomene imediate; 

 159 atenţionări hidrometeorologice COD GALBEN din care: 

- 37 meteorologice, 19 hidrologice, 92 de fenomene meteorologice 

periculoase, 11 hidrologice pentru fenomene imediate; 

 50 informări meteorologice.  

 

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 

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

management unitar au fost elaborate şi înaintate cca 110 informări către Centrul 

Operaţional Naţional, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

membrii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi preşedinţii comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău a întreprins numeroase 

acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv/proactiv, în perioada pre-dezastru, acţiuni pe 
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timpul manifestării situaţiilor de urgenţă, dar şi acţiuni post-eveniment, care au vizat 

reabilitarea şi restabilirea stării de normalitate. 

Pe raza județului Buzău, în semestrul I 2019 s-au manifestat următoarele tipuri de 

risc, după cum urmează: inundații, alunecări de teren, incendii, muniție neexplodată 

sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare și epizootii.  

Riscurile au fost monitorizate și gestionate de autoritățile responsabile care asigură 

managementul tipului de risc, repartizat pe toate domeniile de acțiune (prevenire, 

pregătire, răspuns, investigare/evaluare post-eveniment și refacere/reabilitare).  

 În perioada mai-iunie, judeţul Buzău s-a aflat sub incidenţa atenţionărilor şi 

avertizărilor meteorologice şi hidrologice COD GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU, 

fenomenele vizate fiind instabilitatea atmosferică accentuată, manifestată prin precipitații 

torențiale, care au condus la scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide 

pe râurile mici, creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de atenție pe râurile 

din bazinul hidrografic Buzău și Râmnicu Sărat din zonele de deal şi de munte, precum și 

la activarea/reactivarea fenomenului de alunecare de teren și eroziuni ale malurilor unor 

râuri și pârâuri. Aceste fenomene au afectat grav infrastructura naţională (drumul naţional 

DN 10), judeţeană şi locală din zona colinară a judeţului prin prăbuşiri ale părţii 

carosabile, blocarea părţii carosabile, deplasarea platformei drumului, care au provocat 

distrugerea unor porţiuni de drum, îngreunând circulaţia rutieră, din următoarele 

localităţi: Beceni, Bisoca, Bozioru, Calvini, Căneşti, Cătina, Cernătești, Chiojdu, 

Chiliile, Cislău, Colţi, Cozieni, Gura Teghii, Lopătari, Măgura, Mînzăleşti, Nehoiu, 

Odăile, Pardoşi, Pănătău, Pătârlagele, Pîrscov, Săruleşti, Scorţoasa, Tisău, Viperești. 

De asemenea au fost afectate (inundate) şi locuinţe, cele mai grave fiind în comunele 

Tisău, Viperești, Nehoiu și Lopătari.  

 Efectele produse au fost constatate prin procesele verbale întocmite de comisiile 

constituite prin ordin al prefectului în calitate de preşedinte al comitetului judeţean, 

analizate la nivelul comitetului judeţean luându-se măsura întocmirii şi transmiterii către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice a Proiectului de Hotărâre 

privind alocarea sumei de 71.234,167 mii lei din Fondul de intervenţie bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru refacerea 

infrastructurii judeţene şi locale afectate. 

Toate aceste situaţii au fost gestionate la nivel judeţean printr-o cooperare şi 

colaborare bună a instituţiilor implicate cu atribuţii în domeniu sub directa coordonare a 

preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență Buzău.  

 

PARTICIPAREA MEMBRILOR COMITETULUI  LA  

EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE  
 

Membrii comitetului judeţean şi specialiștii Grupurilor de suport tehnic, au fost 

convocaţi cu ocazia desfăşurării exerciţiilor cu forţe şi mijloace în teren pentru tipurile de 

riscuri simulate, fiecare structură cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

urmărind respectarea procedurilor specifice de intervenţie în vederea eficientizării 

acţiunilor, astfel: 

 Exerciţiu de cooperare cu forţe 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”, desfășurat în data de 15 mai 2019.  

 Exerciţiu de cooperare cu forţe şi mijloace în teren cu tema „Gestionarea 

unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui eveniment de aviație (accident, 
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avarii, explozii și incendiu la o aeronavă aparținând unitații militare 01838 Boboc”, 

desfășurat în data de 19 iunie 2019. 

CONCLUZII 

 

Măsurile întreprinse la nivel judeţean şi local, precum şi coordonarea eficientă a 

intervenţiilor au dus la reducerea consecinţelor situaţiilor de urgenţă înregistrate, iar acolo 

unde situaţia a permis, reluarea parţială sau totală a activităţilor sociale în zonele afectate. 

Centralizarea datelor privind situaţia operativă din teritoriu s-a efectuat consecvent, 

cu rapiditate şi eficienţă.  Pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă s-a reuşit asigurarea 

unei bunei funcţionări a fluxului informaţional-decizional prin transmiterea unitară şi la 

timp a rapoartelor operative, precum şi printr-o cooperare şi colaborare bună a 

instituţiilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă sub directa coordonare a 

preşedintelui Comitetului Judeţean Buzău. 

 

VICEPREŞEDINTELE al C.J.S.U. 

INSPECTOR ŞEF al I.S.U. Buzău 

Colonel 

Valeriu ENACHE 

ÎNTOCMIT 

Ofiţer principal I Secretariatul Tehnic Permanent 
Sublocotenent  

         Paul CÎLŢU-COMAN 


