1.
Analiza operativă a situaţiilor de urgenţă produse în
judeţ în anul 2017, şi stabilirea măsurilor
2.
corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii de
management al situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean
Prezentarea şi aprobarea planului de pregătire al
reprezentanţilor instituţiei prefectului, reprezentanţi ai
3. administraţiei publice locale şi a operatorilor
economici în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul
2018
Desfăşurarea acţiunii de verificare a modului în care
au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate
4. şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru
asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari din
judeţ
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare
semestriale ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă.
- stabilirea ordinii de zi a şedinţelor;
5. - pregătirea materialelor, verificarea şi difuzarea lor
către membrii Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă;
- convocarea membrilor comitetului;
- organizarea activităţii de secretariat tehnic pentru
desfăşurarea şedinţei.
Analiza stadiului participării la pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiei
6. prefectului şi a persoanelor cu funcţii de conducere şi
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi
deconcentrate în anul 2018
Analiza stadiului autorizării obiectivelor de învăţăm7nt
7.
care funcţionează fără autorizaţie de securitate la
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incendiu în judeţul Covasna
Analiza stadiului stadiul autorizării unităţilor sanitare,
8. care funcţionează fără autorizaţie de securitate la
incendiu în judeţul Covasna
9.

Stadiul elaborării planurilor de acţiune pe tipuri de
risc conform HGR nr. 557 din 3 august 2016
privind managementul tipurilor de risc

Întocmirea Planului Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă pentru asigurarea resurselor
10.
umane, materiale şi financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2018.
11.

Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor la nivelul judeţului Covasna

Instruirea periodică a
membrilor Comitetului
12. judeţean, privind procedura de activare a Centrului
Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei
Prezentarea propunerilor pentru modernizarea,
completarea şi/sau realizarea sistemului de înştiinţare
13.
– alarmare centralizat la nivel judeţean şi naţional
Instruirea periodică a preşedinţilor CLSU privind
14. aplicarea prevederilor manualului primarului în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă generate de
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inundaţii şi secetu hidrologicu

Verificarea stării tehnice şi funcţionale a
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
15. inundaţiilor de pe r7urile interioare din judeţul
Covasna

II – ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Informarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă despre activităţile desfăşurate de către
1. S.G.A. Covasna, Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă, pentru limitarea efectelor negative ale
inundaţiilor

2.

3.

4.

5.

Informare ale membrilor Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, şefi ai unor servicii publice
deconcentrate privind măsurile luate pentru
asigurarea gestionării situaţiilor de urgenţă generate
de tipuri de risc, repartizate acestora
Sinteza privind situaţiile de urgenţă produse în judeţ
pe primul semestru şi la finele anului 2018 şi
stabilirea
măsurilor
corespunzătoare
pentru
îmbunătăţirea activităţii de management al situaţiilor
de urgenţă
Elaborarea Planului de măsuri al CJSU pentru
sezonul estival 2018;
Analiza la terminarea perioadei a activităţilor
desfăşurate, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
Elaborarea Planului operativ de acţiune pe timpul
iernii 2018- 2019 în judeţul Covasna;
Analiza la terminarea perioadei a activităţilor
desfăşurate, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
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temperaturi extreme, seceta
pedologică, poluare ape
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III – ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE ÎN TEREN
Nr.crt.
1.

A. TEMATICA EXERCIŢIILOR EXECUTATE ÎN COOPERARE
CU I.S.U. COVASNA
Exerciţiu intern combinatc organizat la nivelul zonei de competenţuc cu douu sau
mai multe subunituţi din organicu pentru gestionarea unei situaţii de urgenţu
generatu de inundaţii în zona Chichiş – Bucel

Locul de desfăşurare

Participanţi

DATA
Luna

Zona Chichiş – Bucel

ISUc CJSUc CLSUc SAJc
IPJc IJJc Serviciul
Matlezc Crucea Roşiec
SGA

Martie

2.

Exerciţiu intern combinatc organizat la nivelul zonei de competenţuc cu douu sau
mai multe subunituţi din organicu şi în cooperare cu componetele SNMSU pentru
gestionarea unei situaţii de urgenţu produsu în zona montanu Balvanyos - Turia

Zona Balvanyos Turia

3.

Exerciţiu intern combinatc organizat la nivelul zonei de competenţuc cu douu sau
mai multe subunituţi din organicu pentru gestionarea unei situaţii de urgenţu
generatu de un incendiu de vegetaţie în zona Breţcu - Oituz

Zona Breţcu - Oituz

4.

5.

Exerciţiu intern combinatc organizate la nivelul zonei de competenţuc cu douu sau
mai multe subunituţi din organicu pentru gestionarea unei situaţii de urgenţu
generatu de cutremur de pumânt
Exerciţiu intern combinatc de douu inspectorate pentru situaţii de urgenţuc cu mai
multe subunituţi din organica fiecurei unituţic pentru gestionarea unei situaţii de
urgenţu generatu de producerea unui accident rutier în care sunt implicate mijloace
ce transportu substanţe periculoase

Oraşul Covasna

Comuna Araci

Întocmit,
Secretariatul tehnic permanent al CJSU
Căpitan,
Dóczi Linda Zsuzsanna
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Silvicc Auto Crono
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ISU Covasnac ISU
Braşovc CJSUc CLSUc
SAJc IPJc IJJc Serviciul
Matlezc Crucea Roşie
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