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ACTIVITATEA COMITETULUI JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SATU MARE
DESFĂŞURATĂ ÎN CURSUL ANULUI 2010

I.

LEGITIMITATEA

ŞI EFICIENŢA ACTIVITĂŢII

C.J.S.U. SATU MARE:
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare s-a
înfiinţat şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă, asigurarea şi coordonarea prin mecanisme manageriale
perfecţionate, a resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură,
pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă.
Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a
desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 22 din O.U.G. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management pentru Situaţii de Urgenţă,
modificată şi aprobată prin Legea nr. 15/2005, H.G.R. 1491/2004 pentru
aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative

pentru situaţii de urgenţă, a Regulamentului privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă aprobat prin Ordinul prefectului nr. 207 din
12.04.2010 precum şi a planului anual elaborat de secretariatul tehnic
permanent şi aprobat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Atenţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare
a fost concentrată asupra implementării strategiei naţionale de prevenire
a situaţiilor de urgenţă aprobată prin H.G.R. nr. 762 din 2008 care,
defineşte ordinea şi siguranţa publică şi interesul naţional în acest
domeniu, evaluează starea actuală de prezenţă şi manifestare a factorilor
de risc de pe teritoriul României, în scopul reducerii impactului produs
de manifestarea factorilor de risc specifici asupra populaţiei, bunurilor şi
mediului, printr-o planificare la nivelul judeţului, pe termen mediu şi
lung, a unui set de acţiuni şi măsuri specifice.
II. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
În scopul prevenirii şi gestionării unor situaţii de urgenţă produse
pe teritoriul judeţului şi îndeplinirii altor atribuţii specifice, Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în perioada analizată în 8
şedinţe din care 2 şedinţe ordinare desfăşurate semestrial şi 6 şedinţe
extraordinare .
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "SOMEŞ" al judeţului
Satu Mare în colaborare cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de

Urgenţă Satu Mare a organizat si desfăşurat 4 exerciţii trimestriale cu
forţe şi mijloace în teren, prin care s-a urmărit verificarea viabilităţii
Planului roşu de intervenţie judeţean şi a planurilor de intervenţie ale
obiectivelor vizate, precum şi nivelul de pregătire a comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă, a celorlalte instituţii şi unităţi, care au
responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă sau îndeplinesc
funcţii de sprijin, conform H.G.R. nr. 2288/2004.
Apreciez pozitiv modul prin care au fost pregătite şi organizate
aceste exerciţii trimestriale de către Centrul Operaţional, dar şi a
modului de desfăşurare, respectiv a rezolvării situaţiilor tactice create.
Vă informez că în perioada analizată la nivelul judeţului, din
rapoartele primite de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
conform Dispoziţiei Comune 1910315 din 2005 s-au înregistrat un
număr de 10 situaţii de urgenţă, din care:
Alunecări/prăbuşiri de teren = 4
Comuna Bogdand (Localitatea Bogdand) –
13.05.2010;
Comuna

Bogdand

(Localitatea

Ser)

–

13.05.2010;
Comuna Oraşu Nou(Localitatea Racşa) – 17.05 20.05.2010;
Comuna
05-10.12.2010.

Cehal

(Localitatea

Cehal)

–

3 localităţi afectate : 4;
4 persoane izolate: 300;
5 locuinţe afectate :2;
6 locuinte in pericol de prabusire : 1;
7 drumuri comunale (s-a circulat cu dificultate ) : 0,1 km;
8 localităţi izolate ( acces la drumurile publice) 10 km.
Furtuna – vijelie = 1 Comuna Tarna Mare ( Loc. Tarna Mare,
Bocicău, Valea Seacă) 14.06.2010;
1 localităţi afectate : 3;
2 locuinţe afectate : 9;
3 gospodarii afectate : 5;
4 gospodarii distruse : 5;
Inundaţii – 5

Comuna

Bogdand (Loc Bogdand, Corund) –

21.06.2010;
Comuna

Hodod(

Hodod,

Nadişu

Hododului)

–

03.08.2010;
Comuna Bogdand ( Bogdand. Corund, Babţa ) –
03.08.2010;
Comuna Bogdand (Ser) – 03.08.2010;
1 localităţi afectate : 8;
2 locuinţe afectate : 17;
3 locuinţe în pericol de prăbuşire: 1;

4 gospodării afectate : 20;
5 teren arabil: 60 ha;
6 păşuni şi fâneţe : 580 ha;
7 fântâni : 50 ;
8 poduri afectate : 2;
9 podeţe afectate: 2;
10 drumuri judeţene(s-a circulat cu dificultate): 0,04 km;
11 drumuri comunale (s-a circulat cu dificultate ) : 0,4 km;
12 străzi comunale: 0,1 km;
13 traversări pietonale distruse: 40 m;
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare împreună
cu grupurile de suport tehnic şi specialişti din cadrul comitetului dar şi
din alte instituţii au evaluat situaţiile de urgenţă produse în unităţile
administrativ – teritoriale ale judeţului, stabilind măsurile şi acţiunile
specifice pentru gestionarea acestora, în vederea limitării şi înlăturării
după caz a efectelor negative.
Prin sprijinul Consiliul Judeţean, s-a elaborat proiectul cu hărţile
detailate de risc la alunecări de teren în zone semnificativ afectate în
judeţul Satu Mare pentru comunele Hodod şi Racşa, în acest sens
alocându-se fonduri în valoare de 297.550 RON.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în cursul
anului 2010 a luat măsuri pentru actualizarea Planului de Analiză şi

Acoperire a Riscurilor pe care l-a prezentat spre aprobare Consiliului
Judeţean, conform procedurilor legale în vigoare şi a făcut demersurile
necesare pentru întocmirea, completarea sau actualizarea după caz a
unor planuri judeţene de răspuns în cazul situaţilor de urgenţă.
De asemenea a fost analizat Planul judeţean pentru asigurarea
resurselor umane, materiale şi financiare întocmit pe baza H.G.R. nr.
1040 din 2006 care a fost înaintat Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă în vederea aprobării prin hotărâre de guvern.
În şedinţa ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Satu Mare din data de 22.11.2010 a fost aprobat Planul de
activităţi pentru anul 2011.
Pe ansamblu, apreciez ca pozitivă activitatea desfăşurată de
comitetele pentru situaţii de urgenţă, atât la nivelul municipiilor, oraşelor
şi comunelor, cât şi la nivelul judeţului, aspect reieşit şi din concluziile
rezultate în urma celor 61 de controale executate la unităţile
administrativ teritoriale din judeţ ( 2 municipii, 4 oraşe, 55 de comune).
În cursul anului 2010 s-a înfiinţat o noua comună – Racşa –
comună pentru care Inspecţia de Prevenire a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă

„SOMEŞ”

al judeţului Satu Mare, cu ocazia

controlului de fond executat la comuna Oraşu Nou, a acordat asistenţă
tehnică de specialitate administraţiei publice locale în constituirea si
organizarea C.L.S.U. si S.V.S.U.
Majoritatea

comitetelor

locale

pentru

situaţii

de

urgenţă

funcţionează conform legislaţiei în vigoare, au întocmite Planul de
Analiză şi Acoperire a Riscurilor, planurile de evacuare, precum şi
celelalte documente operative.
Din păcate nu toate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă se
întrunesc semestrial, iar unele desfăşoară formal aceasta activitate, fără
să respecte în totalitate prevederile legale în acest sens .
Este de apreciat: activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă Berveni pentru eforturile depuse în vederea achiziţionării unei
autospeciale noi prin accesarea unor fonduri cu finanţare europeană;
modul operativ de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă a
Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale comunelor Bogdand,
Hodod, Racşa şi Tarna Mare, la polul opus fiind Comitetele Locale
pentru Situaţii de Urgenţă ale comunelor Agriş, Păuleşti, Cămârzana,
Bixad, Pomi, Doba, Racşa, care nu

s-au implicat în dotarea

corespunzătoare a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
La pregătirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă prin
exerciţii de alarmare şi evacuare desfăşurate în 23 de localităţi, s-a
constatat că majoritatea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă sunt
în măsură să gestioneze activitatea de evacuare dar mai sunt unele la
care nu au fost corelate situaţiile tactice executate cu concepţiile de
acţiune cuprinse în planurile de evacuare, cum sunt comunele : Certeze ,
Santău, Cehal, etc..
Protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional,

de efectele atacurilor din aer, la nivelul judeţului Satu Mare nu este
asigurată in cele mai bune condiţii în primul rând datorită faptului că
adăposturile de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale
şi chiar a fondului privat de adăpostire realizat de operatorii economici şi
proprietari de imobile, nu sunt întreţinute corespunzător, astfel încât în
caz de nevoie să poată fii utilizate.

Punctul de comandă judeţean,

destinat Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
nu poate fii utilizat de mai mulţi ani din cauza unei ciuperci care a apărut
în urma infiltraţiilor de apă.
Managementul situaţiilor de urgenţă impune aplicarea unor
politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea, analizarea,
evaluarea, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor, în vederea
reducerii acestora, astfel încât comunităţile umane şi cetăţenii să poată
trăi, munci şi să-şi satisfacă trebuinţele şi aspiraţiile într-un mediu fizic
şi social durabil.

III. MĂSURI ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU 2011
Direcţiile principale de acţiune ale Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Satu Mare, pentru anul 2011, sunt:
1 corelarea elementelor compatibile ale strategiei româneşti cu cele

ale strategiei europene de dezvoltare durabilă

şi fixarea

obiectivelor şi planurilor de acţiune specifice judeţului;
2 elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a
programelor proprii în domeniul de competenţă în vederea:
a) întăririi capacităţii de evaluare, expertiză şi cercetare în
domeniul riscurilor naturale;
b) dezvoltării politicilor de prevenire;
c) informării populaţiei, pregătirii acesteia şi formării unui
comportament preventiv;
d)

supravegherii

respectării

modului

de

aplicare

a

reglementărilor în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, constatării
şi sancţionării nerespectării acestora;
2 pregătirea autorităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici
potrivit atribuţiilor legale pe care le au în domeniul situaţiilor de
urgenţă;
3 reconstrucţia şi învăţarea din experienţa anterioară pentru
prevenirea producerii unor situaţii similare.

Preşedintele Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă

Prefect
Ing. GIURCA RADU OCTAVIAN

