II. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR
Adoptarea măsurilor, executarea acţiunilor organizate pentru asigurarea climatului de
normalitate, prevenirea şi protecţia în localităţile şi zonele turistice, se va realiza pe paliere, astfel:
➢ Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – grupul de suport tehnic pentru
apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidente
la construcţiile hidrotehnice,
➢ Comitetele Locale pentru situaţii de urgenţă, cu componentele preventive, respectiv
operative
➢ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Covasna
➢ Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna
➢ S.D.N. Covasna
➢ Consiliul Judeţean Covasna - Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene
➢ Alte instituţii cu atribuţii la nivel judeţean în managementul situaţiilor de urgenţă
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului
de iarnă se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice:

Nr.
crt.
1.

2.

TERMEN DE
REALIZARE
I. ORGANIZARE - PLANIFICARE
Întrunirea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
în şedinţă ordinară în vederea discutării şi aprobării Planului
operativ de acţiune pe timpul sezonului de iarnă 20208.12.2019
2021. Stabilirea de sarcini în vederea urmăririi stadiului
pregătirilor şi coordonării activităţilor planificate.
Postarea pe site-ul Instituţiei Prefectului a planului operativ
aprobat în vederea cunoaşterii şi punerii în aplicare de
către toţi cei cu atribuţii (Grupul de suport tehnic pentru
8.12.2019
apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice,
serviciile deconcentrate şi descentralizate, CLSU).
ACŢIUNEA

CINE RĂSPUNDE

Instituţia Prefectului

Instituţia Prefectului

I. RESPONSABILITĂŢI ALE STRUCTURILOR DIN COMPONENŢA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
DOMENIUL

RESPONSABILITĂŢI

INSTITUŢIA
RESPONSABILĂ

TERMEN

I. ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ
1.
Menţinerea Măsuri tehnice:
Societatea de
funcţionării
A. LEA 110 kv
Distribuţie a Energiei
sistemului energetic - realizarea lucrărilor de întreţinere curentă (revizii tehnice) şi reparaţii la instalaţiile de 110 Electrice Transilvania Lunar
în condiții optime
kv, pe anul 2018 conform programelor aprobate cu încadrarea în BVC;
Sud S.A
Structura Regională
Operaţiune
Reţea
(SROR)
- analizarea, stabilirea şi aprobarea schemelor normale de funcţionare pentru perioada de
iarnă a reţelelor electrice de 100kv, precum şi verificarea pe calculator privind alegerea
configuraţiilor optime ale reţelelor;
- efectuarea controlului şi înlocuirea izolatoarelor din sticlă sparte, în mod special la
traversările peste drumuri, căi ferate şi linii de telecomunicaţii;
- efectuarea controlului LEA IT pentru identificarea zonelor care necesită lucrări de întreţinere
a culoarelor de siguranţă ale LEA, în special în zonele împădurite, conform protocoalelor
încheiate, în vederea eliminării problemelor constatate;
- identificarea şi completarea elementelor sustrase de la stâlpii metalici ai LEA 110kV, care

Serviciul Dispecerat Lunar
IT, SROR
SROR

Lunar

SROR

30.11.2020

SROR

permanent
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periclitează stabilitatea acestora şi consolidarea stâlpilor SC-110 cu brăţări metalice;
- verificarea stării fundaţiilor şi stâlpilor LEA 110kV aflaţi în apropierea cursurilor de apă (în
mod special ale celor de la traversarea cursurilor de apă);
- eliminarea punctelor slabe din LEA 110kV care periclitează siguranţa în funcţionare
B. STAŢII DE TRANSFORMARE 110/MT şi MT/MT
- realizarea lucrărilor de întreţinere curentă (revizii tehnice) si reparaţii în staţiile electrice, pe
anul 2018, conform programelor aprobate, cu încadrare în BVC;
- analizarea, stabilirea şi aprobarea schemelor normale de funcţionare pentru perioada de
iarnă a echipamentelor din staţiile de transformare, precum şi verificarea pe calculator privind
alegerea configuraţiilor optime ale reţelelor
- efectuare control şi înlocuirea izolatoarelor din sticlă sparte, în staţiile electrice de
transformare;
- normalizarea nivelului de ulei în toate echipamentele de 110kV şi MT din staţiile de
transformare;
- verificarea instalaţiilor pentru deschiciurare din staţiile electrice de transformare;

SROR

permanent

SROR

lunar

SROR

lunar

Serviciul Dispecerat 15.10.2020
IT, SROR
Lunar
SROR
31.10.2020
SROR
30.11.2020
SROR
Permanent
- efectuarea controlului vizual al izolaţiei separatoarelor din staţiile electrice de transformare;
SROR
31.10.2020
- verificarea stării tehnice a bateriilor de acumulatoare, redresoarelor şi invertoarelor din SROR
lunar
staţiile electrice;
- eliminarea punctelor slabe din staţiile electrice de transformare care periclitează siguranţa în SROR
31.10.2020
funcţionare;
- verificarea staţiilor radio şi a antenelor aferente la toate locaţiile fixe (centre de exploatare, Divizia
staţii de transformare, etc.) prin Centrele sau Formaţiile de Telecomunicaţii;
Managementul
Activelor–Depart ICT 31.10.2020
- verificarea hidroizolaţiilor la clădirile staţiilor de transformare, cu remedierea deficienţelor SROR
constante;

31.10.2020

- asigurarea funcţionării sistemelor de încălzire ale cutiilor de cleme, dispozitivelor MOP, SROR
dispozitivelor de tip MR 4, dispozitive de acţionare întrerupătoare cu izolaţie în SF 6,
dispozitive de acţionare de tip ASE, cu remedierea defecţiunilor;
- efectuarea de controale cu camera de termoviziune în staţiile exterioare, sălile de conexiune SROR
MT şi SIc.a.) şi remedierea neconformităţilor constatate;
- identificarea altor măsuri tehnice la nivel de SROR care să contribuie la trecerea vârfului de SROR
iarnă în bune condiţii

lunar
Lunar

Lunar
2

C. LEA, LES MT şi PA-PT MT/0,4kv
- realizarea lucrărilor de întreţinere curentă (revizii tehnice) şi reparaţii în instalaţiile de MT,
pe anul 2020, conform programelor aprobate, cu încadrare în BVC;
- analizarea, stabilirea şi aprobarea schemelor normale de funcţionare pentru perioada de
iarnă a RED MT, precum şi verificarea pe calculator privind alegerea configuraţiilor optime ale
acestor reţele;
- efectuarea controlului pe LEA MT pentru identificarea zonelor care necesită lucrări de
întreţinere a culoarelor de siguranţă ale LEA, în special în zonele împădurite, conform
protocoalelor încheiate, în vederea eliminări problemelor constatate;
- remedierea dispozitivelor de acţionare ale separatoarelor PTA la care s-au sesizat deficienţe
cu ocazia controalelor sau manevrelor;
- verificarea stării tehnice a bateriilor de acumulatoare, redresoarelor şi invertoarelor din PA,
PCT şi PT;
- eliminarea punctelor slabe din RED MT care periclitează siguranţa în funcţionare;
- verificarea hidroizolaţiilor la clădirile PA, PCT şi PT cu remedierea deficienţelor constatate;
- efectuarea de controale cu camera de termoviziune în PA-PT cu încărcare mare) şi
remedierea neconformităţilor constatate
- înlocuirea bateriilor de acumulatoare la toate echipamentele telecomandate din RED MT
aflată în gestiune, indisponibile din această cauză;
- identificarea altor masuri tehnice la nivel de SROR care să contribuie la trecerea vârfului de
iarnă în bune condiţii;

30.09.2020
SROR
Serviciul Dispecerat
IT, SROR
SROR
SROR
SROR
SROR
SROR
SROR

31.10.2020
31.10.2020
lunar
31.10.2020
Lunar
30.11.2020
lunar

SROR
SROR

D. LEA şi LES 0,4 kv
- realizarea lucrărilor de întreţinere curentă (revizii tehnice) şi reparaţii în instalaţiile de jT, pe SROR
anul 2018, conform programelor aprobate, cu încadrare în BVC;
- efectuarea controlului pe LEA jT pentru identificarea zonelor care necesită lucrări de SROR
întreţinere a culoarelor de siguranţă ale LEA, în special în zonele împădurite, conform
protocoalelor încheiate, în vederea eliminări problemelor constatate;
- eliminarea punctelor slabe din RED jT care periclitează siguranţa în funcţionare;
SROR
Măsuri organizatorice:
- instruirea personalului din SDEE Transilvania Sud asupra modului de acţionare în condiţii
climatice de iarnă, precum şi asupra aspectelor privind PSI;
- asigurarea formaţiilor de lucru cu echipament de protecţie împotriva frigului conform
normativului, pe baza comenzilor date de SDEE Transilvania Sud (Serviciul SSM prin
responsabil SSM din cadrul UAT);
- obturarea orificiilor de aerisire la posturile de transformare şi punctele de alimentare în
cabine de zid sau metalice, cabinele de relee, cutiile de cleme şi bateriile de acumulatoare;

31.10.2020

SROR
Serviciul
SROR
SROR

lunar
31.10.2020
lunar
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
SSM, 31.10.2020
31.10.2020
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2.
Asigurarea
alimentării cu gaz
metan a clienţilor
Distrigaz Sud

3.
Asigurarea
stocurilor de lemne
şi cărbuni pentru
instituţii bugetare

- asigurarea stocului de materiale de siguranţă pentru intervenţii în caz de necesitate (condiţii Divizia
Dezvoltare30.11.2020
meteo deosebite);
Reţea;
–31.10.2020
Departament Achiziţii
Măsuri administrative:
- înlocuirea geamurilor sparte la toate spaţiile tehnologice şi sedii;
SROR
31.10.2020
- revizia instalaţiilor de încălzire ale sediilor şi staţiilor de transformare;
Divizia Dezvoltare
- asigurarea materialelor şi mijloacelor manuale de intervenţie pt deszăpezirea căilor de acces Reţea
–
la spaţii tehnologice şi sedii;
Departament
- verificarea şi completarea mijloacelor PSI pentru sezonul rece şi adaptarea acestora pentru Achiziţii, SROR
prevenirea îngheţului;
SROR
- verificarea funcţionării grupurilor electrogene din staţiile electrice de transformare şi
conexiuni și asigurarea combustibilului necesar funcționării acestora.
- asigurarea condiţiilor, mijloacelor tehnice şi umane pentru furnizarea gazelor naturale la Distrigaz
Sud
parametri de calitate către toţi clienţii săi în baza contractelor încheiate;
Reţele ENGIE
01.11.2020- recepţia şi realizarea intervenţiilor de urgenţă sau depanaj gaz se va face cu organizare Direcţia Regională 31.03.2021
dedicată, cu funcţionalitate 24/24 ore prin: Centrul de Apel Depanaj (CAD) nr. tel 021/9281, de
Distribuţie
Cadre de Permanenţă (CP), Agenţi de Intervenţie (AIU) şi echipe de sprijin;
Centru – Punct de
- în cazul producerii unei situaţii de urgenţă Distrigaz Sud Reţele SRL va declanşa Planul Lucru Braşov
propriu de organizare intervenţii gaz ORIGAZ, având ca obiectiv determinarea metodelor şi a Sector
Sf.
mijloacelor de intervenţie pt gestionarea evenimentelor importante din domeniul distribuţiei Gheorghe
gazelor naturale, mobilizarea rapidă a resurselor şi mijloacelor tehnice necesare şi stabilirea
măsurilor ce vor limita repercursiunile din punct de vedere al securităţii şi continuităţii
alimentării cu gaze naturale, având în vedere respectarea principiilor de prioritizare şi
menţinere a securităţii persoanelor şi bunurilor;
- pt preîntâmpinarea unor probleme ce pot să apară datorită temperaturilor scăzute se vor lua
următoarele măsuri:
● asigurarea mentenanţei componentelor sistemului de distribuţie, în conformitate cu
prevederile NTPEE 2008;
● constituirea şi consemnarea echipelor de intervenţie suplimentare care în orice moment
pot interveni în sistemul de distribuţie;
● se va intensifica supravegherea funcţionării sistemului de distribuţie atât cu mijloace
electronice cât şi fizic în teren;
● se vor lua măsuri suplimentare cu privire la disponibilitatea resurselor materiale şi umane
necesare.
- la instituţiile publice subordonate primăriei municipiului Sf. Gheorghe, producerea căldurii Consiliul Local Sf. 01.11.2020este asigurată de centrale termice pe gaz metan;
Gheorghe
31.03.2021
- pentru unităţile de învăţământ din localităţile Chilieni, Coşeni şi Câmpul Frumos au fost
create stocuri de lemne de foc;
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- unităţile şcolare dotate cu centrale termice pe gaz metan au reviziile tehnice efectuate.
- pentru deszăpezirea şi curăţarea căilor publice de zăpadă şi polei, a fost încheiat un contract
cu firma SC TEGA SA, fiind asigurate utilajele şi materialele antiderapante;
- în cazuri extreme, se poate interveni cu 3 echipe de deblocare/salvare din cadrul SVSU,
dotate cu un încărcător frontal şi două camioane;
- încălzirea unităţilor de învăţământ şi medicale din municipiul Tg. Secuiesc este asigurată de Consiliul Local Tg. 01.11.2020centrale termice pe gaz metan iar la unităţile de învăţământ din satele aparţinătoare (Ruseni, Secuiesc
31.03.2021
Tinoasa, Săsăuşi, Lunga) prin centrale termice pe bază de combustibil solid (lemn de foc),
fiind asigurată cantitatea de lemne de foc – 407 mc;
- reviziile şi reparaţiile centralelor termice pe gaz metan din şcoli şi spitale au fost executate
de firme specializate.
- deszăpezirea şi curăţarea căilor publice de zăpadă şi polei, este asigurată cu utilajele din
dotarea primăriei și pentru materiale antiderapante - nisip sare și clorură de calciu - s-a creat
un stoc tampon ce urmează să fie completat pe măsura utilizării, funcție de situație;
- au fost realizate reviziile la cele 27 de centralele termice din şcoli şi spital;
Consiliul
- a fost asigurat necesarul de 500 metri steri lemn de foc pentru centralele termice pe
Baraolt
combustibil solid ce asigurară căldura în instituţiile publice aparţinătoare;
- deszăpezirea şi curăţarea căilor publice de zăpadă şi polei, este asigurată cu utilajele din
dotarea primăriei fiind asigurat un stoc de materiale antiderapante - nisip și sare ce urmează
să fie completat pe măsura utilizării;
- au fost finalizate reviziile tehnice şi reparaţiile la cele 16 centralele termice la din unităţile de
învăţământ aparţinând Consiliului Local Covasna precum şi la sediul primăriei şi Casei de Consiliul
Covasna
cultură;
- la Liceul Korosi Csoma Sandor, Primăria Covasna şi Casa de Cultură a fost asigurat un stoc
de lemn de foc, respectiv 44 to, 12 to şi 4 to.

Local 01.11.202031.03.2021

Local 01.11.202031.03.2021

- Primăria, liceele, școala generală, Casa de cultură şi populaţia beneficiază de căldură în
sistem centralizat;
- Pentru centrala termică sunt asigurați 4500 mc combustibil tehnologic, față de un necesar
Local 01.11.2020de 6000 mc. Achiziția se află în derulare în baza protocolului încheiat cu Ocolul silvic Consiliul
Întorsura
Buzăului
Comandău.
31.03.2021
- pt. şcolile generale şi grădiniţele din localităţile aparţinătoare oraşului Întorsura Buzăului,
(Brădet, Floroaia Mare şi Floroaia Mică) există stoc de lemne de foc, fiind asigurat necesarul
astfel: Şcoala generală Brădet 50 ms, Şcoala generală Floroaia Mare 10 ms (încălzire pt 2
clasă de grădiniță);
5

- Pt. Școala Generală Floroaia Mică și Grădinița Floroaia Mică sunt în stoc 10 ms lemn foc și
în curs de achiziție 50 ms;
- Secţia Externă a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară Covasna, are centrală proprie pe
lemn, necesarul de lemn de foc este de 1.000 ms fiind asigurată cantitatea de 30 ms, pt
restul este contract în derulare;
- au fost finalizate reviziile şi reparaţiile la centralele termice de la unitățile de învățământ şi
spital, precum și la centrala orașului;
- au fost asigurate cantităţile necesare de combustibil solid precum şi reviziile tehnice la
centralele termice pentru instituţiile publice subordonate Consiliilor Locale.
Consiliile locale
La nivelul comunei Ozun este este acoperită numai 2/3 din necesarul de lemn de foc pentru
școlile comunei;
4.
Asigurarea
alimentării cu apă

La CR Sfântu Gheorghe
- Spălarea și igienizarea rezervoarelor de înmagazinare a apei la Șugaș, Păiuș I și Păiuș II;
- Spălarea și igienizarea rezervorului de înmagazinare a apei la Pace;
- Revizia pompelor și a supapelor de reținere de la frontul de captare
- Curățarea și dezinfecția bazinelor de apă brută și apă tratată a canalelor de intrare a apei,
a utilajelor și pompelor care deservesc procesul tehnologic și a instalațiilor de clorinare.
La CR Târgu Secuiesc
- Spălarea și igienizarea rezervoarelor de incintă la Gospodăriile de apă GA1 și GA2, precum
și măsurarea nivelurilor hidrostatic și hidrodinamic în puțuri.
La CR Covasna
- Verificarea conductelor de aducțiune apă brută;
- Verificarea și întreținerea deznisipatoarelor de pe pârâul Covasna și Bâsca Mare;
- Revizuirea pompelor și a celorlalte instalații din stație;
La CR Întorsura Buzăului
- Spălarea și igienizarea rezervorului de înmagazinare a apei potabile, curățarea și
spălarea SPA-urilor.
- Achiziționarea lemnului de foc pentru centrala stațiilor de epurare și tratare apă
potabilă, și refacerea stocurilor de nisip și piatră spartă.
- Înlocuire apometre cu scadența metrologică
5.
Măsuri
de Asigurarea funcţionării la capacitate normală a tuturor structurilor deconcentrate
intervenţie în cazul abilitate să asigure răspunsul în astfel de situaţii, astfel:
situaţiilor
de
● SDN şi SADJ în domeniul deszăpezirilor şi asigurării circulaţiei,
urgenţă
(ninsori
● ISU în domeniul salvării persoanelor surprinse de fenomenele specifice iernii, acordării
abundente, îngheţ, asistenţei medicale de urgenţă, adăpostire şi evacuare,
ploi, inundaţii)
● IPJ, în domeniul dirijării circulaţiei rutiere şi acordarea sprijinului SDN, respectiv SADJ

01.11.202031.03.2021
30.09.2020
30.10.2021

30.09.2020
30.11.2020

01.11.202031.03.2021

în decizia de închidere a unor căi de comunicaţii rutiere, precum şi misiuni de ordine şi
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siguranţă publică,
● IJJ, în misiuni de căutare –salvare şi evacuare, respective misiuni de ordine şi siguranţă
publică,
● Garnizoana Sfântu Gheorghe asigură misiuni de sprijin conform planurilor de cooperare
încheiate cu ISU, în special de căutare –salvare şi evacuare. La ordin cu respectarea
prevederilor legale pot executa şi transport de persoane şi materiale,
● DSP şi SAJ asigură coordonarea asistenţei medicale şi transportul persoanelor cu
afecţiuni medicale
● S.D.E.E. Transilvania Sud S.A, Departamentul Suport Tehnic – Structura Regională
Operaţiune Reţea asigură refacerea infrastructurii de transport şi distribuţie a energiei
electrice, respectiv asigurarea acesteia către populaţie,
● Distrigaz Sud Reţele GDF ENGIE, Direcţia Regională de Distribuţie Centru – Punct de Instituţia
Lucru Braşov, Sector Sf. Gheorghe – Tg. Secuiesc, asigură refacerea infrastructurii de Prefectului
transport şi distribuţie a gazelor naturale, respectiv asigurarea acesteia către populaţie
Judeţul Covasna
● TELEKOM şi STS asigură refacerea infrastructurii de comunicaţii şi asigurarea
comunicaţiilor de urgenţă şi pentru populaţie,
● SGA asigură informarea autorităţilor, monitorizarea cantităţilor de precipitaţii, a
cursurilor de apă pe care apar zăpoare,
● Identificarea spaţiilor în care poate fi asigurată relocarea, cazarea persoanelor
surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase specifice iernii.
Situaţia centralizatoare a acestor spaţii va fi întocmită de către Instituţia Prefectului – Judeţul
Covasna ca anexă la Planul operativ pe timpul iernii 2018-2019 şi se va găsi şi la dispeceratul
ISU Covasna.
● Asigurarea executării serviciului de permanenţă la sediile primăriilor când situaţia
operativă o impune,
● Verificări în bazele de deszăpezire pentru a controla modul de asigurare cu mijloace şi
materiale antiderapante, în conformitate cu contractele încheiate.
Asigurarea fluxului informaţional la nivel local şi judeţean, respectiv pe palierul
naţional, în vederea monitorizării situaţiei operative privind:
● Starea căilor de comunicaţii
● Infrastructura de transport energie şi de comunicaţii
● Cursurile de apă, cu accent pe cele pe care de regulă se produc zăpoare
● Funcţionarea instalaţiilor speciale la operatorii sursă de risc din judeţ
● Depunerile de gheaţă pe infrastructura de transport/distribuţie energie electrică şi
comunicaţii, respective afectarea staţiilor de transformare a energiei electrice.
Asigurarea intervenţiei serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, în
cazul producerii situaţiilor de urgenţă, independent sau în cooperare cu serviciile
profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

– 01.11.202031.03.2021
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Transporturi

II. DOMENIUL TRANSPORTURI
1.Menţinerea reţelei de transport în stare de funcţionare normală

a. Drumuri naţionale

- lucrările de întreţinere pe perioada iernii vor reveni S.C. Valdek Impex S.R.L. în baza
Contractul subsecvent de servicii nr. 276/13.10.2020 la Acordului Cadru nr. 223/19.08.2020,
având ca obiect prestarea de ”Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor S.D.N. Sfântu
naționale și autostrăzilor din administrarea D.R.D.P. Braşov: Lot 4 - SDN Sf. Gheorghe” iar în Gheorghe
cazuri de urgenţă SDN Sf. Gheorghe va interveni cu utilajele din dotare (14 utilaje)
- organizarea şi funcţionarea echipelor de intervenţie se va realiza prin 5 baze de
deszăpezire: Sf. Gheorghe, Breţcu, Tg. Secuiesc, Întorsura Buzăului, Covasna şi Punctul
de sprijin Balvanyos;
- menţinerea sistemului de activitate de iarnă, permanenţa informaţională şi de decizie pe
întreaga reţea de drumuri naţionale (287,117 km, respectiv 292,945 km echivalenţi);
- asigurarea aprovizionării cu materiale necesare pentru combaterea poleiului necesar
în sezonul de iarnă 2020 - 2021: min. 2100 – max 3551 to nisip, min.10.600-max 12.672
to sare, min.8 – max.23 to clorură de calciu şi 3,5 to motorină pt 14 zile activitate;
- materiale antiderapante existente: 551 to nisip, 3068,78 to sare, 8 to clorură de
calciu, 5 to carburant;
Menţinerea în stare de funcţionare a celor:
● 15 utilaje şi echipamente proprii SDN:
- 3 buc utilaje multifuncționale cu tracțiune integrală, echipate cu lamă pt zăpadă
cu L = 2,8 m, plug universal cu geometrie variabilă, cu 2 lame mobile ce permit poziţionarea
acestora sub unghiuri diferite L= min 2,5 m, H = min 1,1 m, perie mecanică frontală L=2,1
m, răspânditor cu capacitate min 3 mc montat pe saşiul maşinii de bază, instalaţie de
preumectare cu cap min 800 l, perie mecanică frontală L = min 2,1 m şi cablu/bară rigidă de
remorcare autovehicule cu masa totală mai mică de 12 to;
- 3 buc buldoexcavator cu tracţiune integrală, dotate cu cupă frontală de min. 1,2 m3;
- 5 autoutilitare cu cabină dublă cu 5-7 locuri, sarcină utilă min. 1000 kg, panou
special de semnalizare pt închiderea circulaţiei;
- 1 autofreză cu tracțiune integrală și capacitate de 5.000 mn/oră ( utilaj detașat de la
DRDP Constanța);
- 1 ATB-uri vând formula roților sau 8x4, fără echipament de iarnă;
- 1 ATB vând formula roților sau 6x4 cu echipament de iarnă ;
- 1 echipament - staţie preparare clorură de calciu (la baza Brețcu);
● 33 de utilaje şi echipamente închiriate:
- 1 utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală echipate cu lamă pt zăpadă cu L = 2,8
m, plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile, răspânditor cu cap min. 3 m3,
perie mecanică frontală L = 2,1 m;

23.10.202073 zile de la
data
semnării
contractului
de ambele
părţi,
respectiv de
la data
Ordinului de
începere a
prestării
serviciilor,
emis de
Beneficiar
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- 18 ATB cu formula roţilor min. 6x4 şi sarcina utilă min. 10.000 kg echipate cu lamă L
= min. 2,8 m, RSP (răspânditor) cap min. 6 m3, cablu/bară rigidă de remorcare;
- 8 ATB cu formula roților min. 4x4 şi sarcina utilă 10.000 kg echipate cu lamă L =
min. 2,8 m, RSP (răspânditor) cap min. 6 m3, cablu/bară rigidă de remorcare;
- 6 încărcătoare frontale pe pneuri având cupa de min. 1,5 m3;
● 3 utilaje la cerere:
- 1 autoremorcher cu masa maximă admisă de min. 26 t având formula roţilor 8x4 dotat
cu instalaţii speciale pt tractare şi remorcare autotrenuri;
- 1 autogreder cu putere motor min. 160 CP;
- 1 automacara min. 40 to;
- asigurarea unor sectoare de drum cu panouri sau sisteme parazăpezi: 8.310 m din care: pe
DN 10 - 200 m, DN 11 – 3.970 m, DN 2D – 180 m, DN 11B – 200 ml, DN 11C – 1.030 ml, DN
12 – 480 m, DN 13E – 2250 m;
- asigurarea cu indicatoare de circulaţie fixe şi mobile specifice semnalizării de iarnă: „Drum
alunecos + polei, gheaţă, zăpadă sau ploaie, ceaţă, viscol ” - 141 buc; „Lanţuri pentru zăpadă
+ polei gheaţă, zăpadă sau ploaie, ceaţă, viscol” – 96 buc; (total 237 indicatoare)
- 10 mijloace de semnalizare mobile, sunt asigurate pentru situația închiderii temporare
a sectoarelor de drum blocate;

b. Drumuri judeţene

- sunt asigurate de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna fondurile necesare derulării în
bune condiţii a programului în sezonul rece;
- menţinerea reţelei de transport a drumurilor judeţene în stare de funcţionare normală în
perioada 01.11.2020-31.03.2021 va fi asigurată de S.C. DRUMURI ŞI PODURI
COVASNA S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.146/30.10.2020 privind
atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor
județene.
- vor fi organizate şi amenajate 4 baze de deszăpezire: Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Baraolt,
Întorsura Buzăului;
- rețeaua de drumuri județene - total 251,542 km - este încadrată în trei niveluri de
viabilitate, stabilite în conformitate cu Indicativul AND 525-2013, după cum urmează: nivelul
II – 132,097 km, nivelul III – 103,695 km și nivelul IV – 15,750 km;
- sectorul de drum județean încadrat in nivelul IV de viabilitate și va fi închis circulației pe
timpul iernii este DJ 121A, Valea Crișului – Aita Medie, în lungime de 15,750 km.

Consiliul Județean 01.11.2020Covasna
prin 31.03.2021
Serviciul
de
Administrare
a
Drumurilor
Judeţene – contract
S.C. Drumuri şi
Poduri
Covasna
S.A.

Necesarul de utilaje și mijloace de transport este de 42 din care :
- utilajele şi echipamentele pt deszăpezire din dotarea prestatorului: 4 autogredere 7
încărcătoare frontale, 2 Unimog, 4 buldoexcavatoare, 10 autospeciale cu răspânditor şi lamă
(LEA), 3 utilaje (inclusiv tractoare) cu perie mecanică, 4 autovehicule revizie drum,
9

- utilaje închiriate de prestator: 1 automacara, 3 autogredere, 4 Unimog;
SADJ Covasna
- materiale antiderapante necesare pentru iarna 2020-2021: 9.948 to nisip, 2.292 to sare şi
105,35 to motorină și 971 kg ulei; pentru 14 zile de activitate sunt necesare 11,30 to
motorină
- materiale antiderapante în stoc: 70 to sare, 2000 to nisip
- în cazul situaţiilor de urgenţă se va acţiona şi cu utilajele proprii Serviciului de
Administrare a Drumurilor Judeţene Covasna: 1 autospecială de tip UNIMOG U400
dotată cu plug pentru zăpadă marca HIDROT şi freză de zăpadă marca WESTA
900/2600;
Municipiul Sf. Gheorghe
- S-a întocmit „Programul de acţiune privind curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în perioada de iarnă 20202021 în municipiul Sf. Gheorghe”: serviciul de curăţire şi transportul zăpezii de pe căile
publice de circulaţie a fost organizat în baza delegării gestiunii serviciilor publice de salubritate
a localităţilor membre ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciile de S.C TEGA S.A. – 01.11.2020Secţia salubritate
31.03.2021
salubrizare a localităţilor „Eco Sepsi”;
- în cazuri deosebite, primăria va închide circulaţia pe drumurile cu pantă/rambleu pe străzile
Horia, Cloşca şi Crişan, Victor Babeş, Andrei Şaguna, montând indicatoarele de circulaţie
corespunzătoare;
● utilajele şi echipamentele pt deszăpezire şi curăţirea căilor publice de gheaţă şi
polei:
- 1 autocisternă MERCEDES de 8 mc pt stropit clorură de calciu, cu lamă pt degajat
zăpada;
- 1 autospecială MAN de 6 mc pentru împrăştiat material antiderapant, cu lamă;
- 1 autocisternă MULTICAR de 1,5 mc pt stropit clorură de calciu, cu lamă;
- 1 autospecială MAN 4x4 de 4 mc împrăştiat material antiderapant şi cu lamă pt degajat
zăpada;
- 1 autospecială tip MULTICAR 4x4 de 4 mc pt împrăştiat material antiderapant şi cu lamă
pt degajat zăpadă;
- 1 greder semipurtat cu tractor U 650 pt degajarea zăpezii;
- 1 autospecială tip IFRON prevăzută cu lamă pt degajat zăpada;
- 8 măturătoare pentru degajarea zăpezii de pe trotuare HAKO şi Barbieri Ghepard;
- 1 tractor U650 + remorcă pt transport zăpadă;
- 1 antibasculant MERCEDES pt transport zăpadă;
- 2 autospecială tip DAF de 6 mc pt împrăştiat material antiderapant cu lamă pt degajat
zăpada.
- se va folosi clorură de calciu – soluţie 30% sau solidă măcinată şi clorură de sodiu în
10

amestec cu material antiderapant;
- necesar material antiderapant pentru începerea iernii: 100 mc sort 3-7 mm cu clorură de
calciu măcinată în proporţie de 5%; clorură de calciu lichid 30% existent pt pornire - 90 mc;
clorură de calciu măcinată 96% - 10 mc; sare de drum vrac – 40 mc;
- se prevede formarea unui stoc permanent de 200 mc format din material antiderapant
abraziv (sort 3-7) şi clorură de calciu măcinată în proporţie de 5%; în cazul furtunilor de
zăpadă acest procentaj se poate majora până la 15%;
- poziţionarea lăzilor plastice cu material antiderapant pe principalele străzi din municipiul Sf.
Gheorghe;
Municipiul Tg. Secuiesc
- activitatea de deszăpezire, respectiv intervenţia în situaţii de urgenţă (ninsori abundente,
îngheţ, ploi, inundaţii) se execută de către Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul
Primăriei, care are în dotare:
- 3 pluguri pt zăpadă,
Consiliul Local Tg. 01.11.2020- 3 tractoare cu remorcă,
Secuiesc
31.03.2021
- 2 utilaje de împrăştiat material anitiderapant;
- 1 utilaj multifuncţional UNIMOG,
- 2 încărcătoare frontale;
- materiale antiderapante pe stoc: 100 to nisip; 200 to sare; 5 to clorură de calciu.
- comandă depusă pentru 20 to sare şi 10 to clorură de calciu.
Oraşul Baraolt
- în cazul ninsorilor abundente, intervenţia va fi asigurată de către Primăria Baraolt cu
ajutorul următoarelor utilaje:
- 1 autogreder cu lamă,
Consiliul Local
- 1 tractor cu lamă pentru deszăpezire şi remorcă pentru transportul materialelor
Baraolt
antiderapante,
- 1 buldoexcavator pt încărcarea materialelor antiderapante;
- materiale antiderapante existente în stoc: 5 to sare și 20 mc nisip;

01.11.202031.03.2021

Oraşul Covasna
- întreţinerea drumurilor din oraş în perioada iernii este realizată de S.C. Gos-Trans-Com
S.R.L. Covasna cu utilajele şi echipamentele din dotare:
- 1 plug tractat de tractor,
S.C.
Gos-Trans- 01.11.2020- 1 autobasculantă pentru transport material antiderapant,
Com
S.R.L. 31.03.2021
- 1 buldoexcavator pentru încărcat material antiderapant,
Covasna
şi
- 1 freză de zăpadă
Consiliul
Local
11

Întreţinerea drumurilor periferice din oraş, cu macadam, este realizată în perioada iernii cu Covasna
utilajele din dotarea primăriei oraşului Covasna:
- 1 tractor cu plug,
- 1 remorcă,
- 1 plug pt deszăpezire;
- stocul de material antiderapant existent: 0 mc nisip şi 0 to sare
- necesar: 330 to nisip şi 100 to sare
- întreţinerea pe timp de iarnă a DC 14 Covasna – Comandău revine prestatorului SC
TrioImpex SRL, în baza Contractului nr.17982/05.11.2020;
Consiliul
Local
Oraşul Întorsura Buzăului
Covasna
- întreţinerea drumurilor pe perioada iernii se va realiza cu următoarele utilaje şi echipamente
aflate în dotarea primăriei:
- 2 autogredere,
Consiliul
Local
- 1 autospecilă tip IFRON;
Întorsura Buzăului
- 1 buldoexcavator,
- 1 autobasculantă 16 to
- în curs de achiziţie 1 autobasculantă cu plug şi sărăriţă şi 1 buldoexcavator
- materialele antiderapante în stoc: 200 to nisip, 10 to sare şi 5 to CaCl2, carburant asigurat
pe baza cardului Petrom de primărie;
Drumuri comunale:
Primăriile: Arcuș, Comandău, Ghidfalău, Hăghig și Ilieni, au încheiat contracte cu firme
specializate;

Primăriile: Celelalte comune au în dotare utilaje pentru deszăpezire precum şi materiale

05.11.202031.03.2021
01.11.202031.03.2021

Consiliile locale

antiderapante;

Construcţii

III. DOMENIUL CONSTRUCŢII
1. Exercitarea controlului statului privind realizarea cerinţelor esenţiale ale
construcţiilor aflate în execuţie:
- asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente executate în condiţii
climatice specifice perioadei de timp friguros conform Normativului C 16-84 se dispune:
● întocmirea „Programului de măsuri pentru perioada de timp friguros” pentru fiecare obiectiv
de investiţie până la 15.11.2020;
● evidenţa activităţii pe timp friguros în perioada 15.11.2020-15.03.2021 la fiecare punct de
lucru, conform normativului, urmărindu-se permanent respectarea prevederilor speciale pe

Inspectoratul
Judeţean în
Construcţii
Covasna

01.11.202031.03.2021
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categorii de lucrări;
2. Verificarea proprietarilor şi utilizatorilor de construcţii la respectarea
reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor şi asigurarea
exploatării acestora în condiţii de siguranţă:
● urmărirea întocmirii planurilor operative de acţiune pe timpul iernii de către administratorii
drumurilor naţionale, judeţene şi comunale până în 15.11.2020;
● asigurarea urmăririi sectoarelor de drum pe care s-au produs accidente tehnice în cursul
anului 2012-2020 precum şi asigurarea circulaţiei în condiţii optime de către administratorii
drumurilor, respectiv:
SDN Covasna:
- DN 11 Braşov – Bacău, km 73+00 – km 90+000 pe teritoriul administrativ al com. Breţcu,
- DN 11C Tg. Secuiesc – Bixad, km 10+000 - km 35+000, pe teritoriul administrativ al com.
Turia respectiv com. Bixad;
Consiliul Judeţean Covasna;
Consiliul Local al oraşului Covasna
– DC 14 Covasna – Comandău, km 6+000 - km 17+000, pe teritoriul administrativ al oraşului
Covasna;
● Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna va urmări în trim. IV 2020 şi trim. I 2021,
conform programului de activitate, la proprietarii şi utilizatorii de construcţii asigurarea
comportării în timp a construcţiilor, efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi asigurarea
condiţiilor de exploatare în siguranţă conform prevederilor din cartea tehnică şi
reglementărilor tehnice;
● utilizatorii sălilor de sport, conform instrucţiunilor de exploatare date de proiectanţi, au fost
înştiinţaţi de obligaţia de îndepărtare a zăpezii de pe acoperişul sălilor în caz de acumulare de
zăpadă;
● proprietarii şi utilizatorii de construcţii sunt atenţionaţi de prevederile art. 28, lit. e din
Legea nr. 10/1995 că au obligaţia de a sesiza, în termen de 24 ore Inspecţia de Stat în
Construcţii în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.
IV. DOMENIUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
1.
Gospodărirea - au fost efectuate toate lucrările necesare pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pt
apelor
populaţie, agenţi economici şi instituţii în municipiile Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc şi oraşele
Covasna, Întorsura Buzăului şi comunele Ghidfalău, Bodoc, Catalina, Ozun, Sânzieni, Barcani,
Arcuş, Ilieni, Sita Buzăului, Ghelinţa, Brateş şi staţiunea Şugaş Băi;
● Centrul Regional (C.R.) Sf. Gheorghe: s-a efectuat spălarea şi dezinfectarea
rezervoarelor de înmagazinare a apei la Şugaş, Păiuş I şi Păiuş II, fiind efectuată spălarea şi
igienizarea rezervoarelor de acumulare apă potabilă Pace,

S.C. GOSPODĂRIE 01.10.2020COMUNALĂ S.A. – 31.03.2021
OPERATOR
REGIONAL
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- au fost schimbate electropompele submersibile şi supape de reţinere;
- s-a executat revizia la 10 pompe submersibile EMU D-14 şi la supapele de reţinere la frontul
de captare;
- s-a curăţat şi dezinfectat rezervorul de apă final tratată sub filtrele rapide F5-8 şi rezervorul
de 1000 mc;
- s-a curăţat şi dezinfectat bazinul de distribuţie apă brută spre filtrele rapide, s-au curăţat
canalele de intrare apă brută la ansamblul filtrelor rapide, s-au igienizat pereţii de intrare în
sala filtrelor rapide, s-au revizuit/reparat pompele, utilajele care deservesc procesul
tehnologic şi aparatul de clorinare;
Comuna Ghidfalău:
- s-au revizuit pompele din puţuri,
- s-au montat aerotermele şi dezumidificatoare în sala bazinului de retenţie,
- s-a curăţat/spălat/dezinfectat bazinul de retenţie de 98 mc din staţia de apă Zoltan,
- s-a spălat/curăţat,/dezinfectat rezervorul de apă final tratată de 150 mc de la staţia de apă
Zoltan,
- s-a spălat/curăţat,/dezinfectat rezervorul de apă final tratată de 100 mc de la Angheluş,
- s-au reparat pompele de flux tehnologic,
Comuna Bodoc:
- s-au revizuit pompele din puţuri de la Bodoc-Zălan (4 buc),
- s-a reparat pompa dozatoare de hipoclorit de sodiu,
- s-a reparat împrejmuirea de la izvorul Zălan,
- s-au verificat pompele din modulul de pompare către consumatori la staţia Bodoc,
● Centrul Regional Tg. Secuiesc:
- au fost revizuite instalaţiile şi echipamentele tehnologice,
- gospodăriile de apă GA 1 şi GA 2 şi rezervoarele din incintă au fost spălate şi dezinfectate,
fiind măsurate nivelele hidrostatice şi hidrodinamice din puţuri,
- au fost spălate decantorul şi rezervorul de aerare,
- au fost asigurate rezervele de material dezinfectant,
- s-au demarat procedurile de achiziţie a rezervei de material filtrant.
● Centrul Regional Covasna:
- s-au curăţat albiile la cele două captări,
- s-au curăţat şi revizuit deznisipatoarele de la captările Bâsca Mare şi Covasna,
- s-au verificat conductele de aducţiune de la pârâul Covasna şi pârâul Bâsca Mare spre staţia
de tratare apă potabilă,
- au fost revizuite/reparate electropompele, suflantele, instalaţiile electrice, încălzirea centrală,
- au fost spălate şi dezinfectate filtrele rapide şi decantoarele radial clorinare,
- s-au spălat şi dezinfectat bazinele de înmagazinare apă potabilă
14

● Centrul Regional Întorsura Buzăului:
- s-au curăţat şi dezinfectat rezervorul de apă potabilă şi rezervoarele de înmagazinare apă
potabilă,
- s-au curăţat şi spălat SPAU-rile,
- s-au înlocuit apometrele cu scadenţă metrologică expirată,
- s-au executat manevre speciale în vederea punerii în funcţiune a reţelelor noi de apă
potabilă şi a reţelelor de canalizare menajeră în cadrul proiectului POS Mediu.

2. Protecţia
mediului

Necesarul de apă pentru populaţia oraşului Baraolt se asigură de către Serviciul de
Apă şi Canalizare din cadrul primăriei Baraolt, prin Staţia de captare şi tratare a apei;
- oraşul dispune de 3 bazine de apă cu câte 500 mc apă, acestea făcând faţă consumului
zilnic de apă de 1.700-2.000 mc;
- asigurarea cu apă menajeră a satului Racoşul de Sus se realizează prin transportul acesteia
cu autospeciala de intervenţie PSI de două ori pe săptămână;
- efectuarea de controale comune Agenția de protecția Mediului, Serviciul Comisariatul
Judeţean al Gărzii de Mediu, Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, Registrul Auto
Român şi I.S.U.J. Covasna la agenții economici autorizați, privind activitățile de transport al
deșeurilor/substanțelor periculoase în scopul prevenirii poluărilor accidentale;
- intensificarea verificărilor la Operatorul Regional de Apă Covasna, la agenţii economici care
evacuează ape uzate direct în emisari, mai ales pe perioada în care temperaturile sunt foarte
scăzute;
- verificarea întocmirii/actualizării de către agenții economici, a planurilor de intervenție în caz
de poluare accidentală;
- retransmiterea avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie cât şi de
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor prin Sistemul de Gospodărire a Apelor
Sf. Gheorghe şi Direcţia Apelor Ialomiţa-Buzău pentru cazurile în care sunt prognozate
înrăutăţiri accentuate ale vremii: viscole, precipitaţii abundente, temperaturi foarte scăzute,
producerea de viituri, blocaje de albii pe cursurile de apă datorate deplasării gheţurilor, etc.
- organizarea serviciului de permanenţă pt optimizarea fluxului informaţional de mediu şi
luarea măsurilor necesare, pe perioada zilelor de repaus sau sărbători legale, în cazul
evenimentelor de mediu;
- colaborarea cu I.P.J. Covasna – Poliţia Rutieră, I.S.U.J. Covasna în condiţiile carosabilului
acoperit de apă, polei, gheaţă sau zăpadă, pe itinerariile pe care se transportă substanţe
periculoase (toxice, corozive, explozive sau incendiare);
- informarea prin mijloacele mass-media a operatorilor economici şi a cetăţenilor din judeţ în
momentul producerii evenimentelor periculoase de mediu;
- până la începutul lunii decembrie se reinventariază şi actualizează baza de date referitoare
la sursele potenţial poluatoare ale aerului atmosferic, surse având puterea medie cuprinsă

Consiliul
Baraolt

Local

A.P.M. Covasna şi 01.11.2020Garda Naţională de 31.03.2021
Mediu – Serviciul
Comisariatul
Judeţean Covasna

APM Covasna

1.12.2020
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între 1 şi 50 MW
V. DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
1.
Sănătatea Având în vedere Planurile de acțiune ale Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică și D.S.P. Covasna
populaţiei
Control în Sănătate Publică din anii precedenți referitoare la situația epidemiologică
caracteristică sezonului rece, precum şi posibilitatea apariției unei epidemii de gripă în
România, conform Metodologiei de supraveghere anuală a gripei, infecțiilor acute respiratorii
şi SARI pentru sezonul 2020/2021, document întocmit de Centrul Național de Referință pentru
Gripă (INCDMI „Cantacuzino”) şi Centrul Național de Supraveghere şi Controlul Bolilor
Transmisibile, se recomandă următoarele acțiuni pentru prevenirea şi combaterea gripei:
- instruirea personalului medico sanitar privind situația epidemiologică, obligativitatea
raportării morbidității, tehnicile de îngrijire a bolnavilor gravi;
- aplicarea măsurilor pt prevenirea şi limitarea difuzării infecțiilor virale inclusiv gripa în
unitățile sanitare, în special în maternități, secții de pediatrie, creșe, leagăne de copii, spitale,
secții de reanimare şi terapie intensivă – triaj medical zilnic, izolarea bolnavilor, port corect al
echipamentului de protecție, organizare dezinfecții curente, controlul igienic general, etc.;
- plan de măsuri pt prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripă în unitățile de învățământ
din sistemul public şi privat din județ, Plan întocmit conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.
1094/10.09.2009;
- organizarea asistenței sanitare de urgență în colaborare cu CNAS pentru a răspunde cu
promptitudine solicitărilor de consultații şi tratamente la domiciliu, asigurându-se mijloacele de
transport necesare;
- extinderea capacității de spitalizare a cazurilor severe de gripă care prezintă complicații, a
cazurilor medii și grave de Covid-19;
- nominalizarea secțiilor de spital sau spitalele unde în caz de extindere a cazurilor de
îmbolnăvire cu Covid-19 epidemie ar urma să se interneze mai mulți bolnavi;
- raportarea săptămânal la ESDS, în sistemul de raportare TESSY, a bolilor, conform Ordinului
MSP nr. 1466/20.08.2008;
- calculul zilnic al ratei incidenței la 1000 de persoane în cazul îmbolnăvirilor cu Covid-19, și a
celorlalți indicatori pe localități și transmiterea la CJCCI și Instituția Prefectului, pentru
stabilirea măsurilor de prevenție ce se impun;
- supravegherea epidemiologică și raportarea absenteismului;
- urmărirea evoluției cazurilor de viroze respiratorii, gripă și Covid-19 și aplicarea după caz, a
suspendării cursurilor pe clase și unități de învățământ;
- pentru a răspunde solicitărilor populației, se vor emite recomandări pt aprovizionarea
farmaciilor unităților sanitare cât şi a farmaciilor cu circuit deschis cu antipiretice, revulsive,
ceaiuri medicinale, tonicardiace, vitamine;
- în raport cu evoluția pe plan local a epidemiei de gripă se pot institui şi sista măsuri precum:

15.10.202031.03.2021

10.10.202031.04.2021
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● carantinarea unităților spitalicești prin interzicerea vizitării bolnavilor,
● închiderea parțială sau totală a unităților școlare publice sau private conform Ordinului
MS nr. 1094/2009,
● interzicerea vizitelor în unitățile de copii şi bătrâni cu caracter închis;
- în cazul diagnosticului de Gripă cod J10.0-11 la cazurile internate sau decese, se va
raporta telefonic în primele 24 de ore la serviciul de supraveghere şi control B.T., se va
recolta obligatoriu exudat naso-faringian şi se va expedia la Centrul Național de Referință
pentru Infecții Respiratorii – Institutul „Cantacuzino”;
- se introduce supravegherea sezonieră a frecvenței afecțiunilor respiratorii, prin raportarea
săptămânală a cazurilor noi de îmbolnăvire şi deces pentru următoarele grupe de afecțiuni:
- Gripă J10.0-11 (ILI);
Medicii de familie
- infecții respiratorii acute severe (SARI) – J10-22;
- infecții acute respiratorii (ARI) – J00-06;
- raportarea săptămânală de către fiecare cabinet medical la D.S.P., compartimentul
epidemiologic la telefon 0267/351380 sau 0749912678 a tuturor cazurilor noi şi a deceselor;
- vaccinarea antigripală sezonieră se va efectua în perioada 1.10.2020-31.03.2021 şi se va
adresa următoarelor grupe de populație:
Grupe la risc înalt de complicații datorită gripei:
- adulți şi copii rezidenți în instituții de ocrotire socială, precum şi pacienții unităților care
găzduiesc persoane de toate vârstele cu afecțiuni medicale cronice;
- adulții şi copii cu afecțiuni medicale cronice pulmonare sau cardiovasculare, inclusiv cu
astm;
- adulții şi copiii care au necesitat dispensarizare medicală în ultimul an datorită unor boli
metabolice cronice (inclusiv diabetul zaharat), disfuncții renale, hemoglobinopatii sau
imunosupresie;
- copiii şi adolescenții (6 luni - 18 ani) care au fost supuși terapiei îndelungate cu aspirină şi
prin urmare sunt la risc să dezvolte sindrom Reye după gripă;
- persoane de toate vârstele infectate cu virusul imunodeficienței umane;
- persoanele în vârstă de peste 65 ani precum şi persoanele care nu au fost catagrafiate în
nici una din categoriile anterioare;
- acțiunea de vaccinare cu vaccinul sezonier antigripal va demara odată cu primirea dozelor
de vaccin de la Ministerul Sănătății și se adresează în principal unui număr de 13.000 de
persoane catagrafiate;
- Supravegherea circulației virusurilor gripale
- recoltarea produselor patologice de la cazurile severe cu simptomatologie compatibile cu

07.10.2019până
la
revocarea
de către MS

D.S.P. Covasna
Colaborare cu ISU
Covasna

serviciul de
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gripa și din focare constituie și transmiterea, conform procedurilor, către Institutul Național de
Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” - Centrul Național de
Referința pentru Gripă. Primirea rezultatelor prin posta electronică in termen de 24 ore.
- recoltoare pentru testarea RT-P CR, prin colaborare cu medicii de familie și a medicilor
specialiști întocmim lista celor testați. Testarea se face după priorizare, conform protocoalelor
și normelor in vigoare;
Situația persoanelor dializate
asigurarea asistența medicală și a transportului bolnavilor dializați de la domiciliu
până la centru de dializă;
transmiterea atenționărilor meteorologice, către centrul de dializă pentru asigurarea
tratamentului corespunzător și la timp al pacienților, chiar și cu aducerea lor mai devreme,
conform instrucțiunilor transmise de COSU - Ministerul Sănătății;
2.
Supravegherea - intervenţia în situaţii de risc legate de calitatea apei pt consum uman – acţiuni de inspecţie
sanitară a mediului tematică, prelevare de probe de apă pt determinări de laborator
- protecția mediului
şi
gospodărirea Supravegherea calității apei potabile
D.S.P. Covasna prin compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de
apelor
muncă supraveghează calitatea apei potabile în mediul urban şi rural:
- supravegherea sanitară a calităţii apei în sistemele publice de aprovizionare cu apă din
mediul urban prin recoltări de probe la ieşirea din staţia de apă şi la consumator conform H.G.
nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizarea
calităţii apei potabile;
- supravegherea sanitară a instalaţiilor proprii şi locale prin inspecţii şi recoltări de probe;
- supravegherea respectării măsurilor de protecţie sanitară a surselor de apă minerală din
staţiile de îmbuteliere şi din sursele publice de apă conform H.G. nr. 930/2005 şi urmărirea
calității apelor minerale;

epidemiologie
zilnic

D.S.P. Covasna

D.S.P. Covasna

D.S.P. Covasna

01.11.202031.03.2021

Protecția mediului
- evitarea poluării solului şi a apelor care ar putea să apară mai ales în perioada anterioară
sezonului rece, dar şi ca urmare a inundaţiilor produse de dezgheţarea bruscă a maselor mari
D.S.P. Covasna
de zăpadă sau gheaţă prin luarea următoarelor măsuri:
● evitarea posibilităţii de aglomerare a zăpezii sau gheţii în regiunile unde topirea lor
bruscă ar putea produce efecte poluante,
● amplasarea depozitelor de produse chimice în locuri sigure, protejate de aceste
fenomene,
● amenajarea corectă a locurilor de depozitare a deşeurilor gospodăreşti şi ale grupurilor
sanitare tip latrină astfel încât să nu poată să vină în contact cu o eventuală deversare a
apelor curgătoare sau apa freatică;
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● tratarea, în cazuri de poluare a solului şi a apelor cu var cloros. DSP Covasna are un stoc
sporit de var cloros necesar pentru perioada anului în care calitatea apelor şi a solului ar
putea fi afectate;
● asigurarea unui stoc de var cloros necesar pentru perioada anului în care calitatea
apelor şi al solului ar putea fi afectate în mod negativ.

3. Intervenţia în
situaţia
de
risc
legată de calitatea
apei pentru consum
uman

- conform H.G. nr. 974/2004, serviciile publice de alimentare cu apă efectuează permanent
monitorizarea calităţi apei potabile prin propriul program de supraveghere chimică şi D.S.P. Covasna
bacteriologică şi iau măsuri în vederea remedierii imediate în cazul apariţiei de neconformităţi
în parametrii bacteriologici sau chimici, anunţând DSP Covasna;
- în situaţia în care se semnalează deficienţe în sistemul de aprovizionare cu apă este
necesară evaluarea gradului de urgenţă care este direct proporţional cu riscul pentru
sănătate;
În situaţii de risc, se impun luarea următoarelor măsuri urgente:
- comunicarea şi colaborarea cu autorităţile publice locale,
- informarea populaţiei prin mass-media despre măsurile igienico-sanitare pe care trebuie să
le respecte pt prevenirea îmbolnăvirilor,
- deplasarea în zonele afectate şi cuantificarea riscului,
- catagrafierea gospodăriilor afectate,
- supravegherea permanentă a calităţii apei potabile prin inspecţii şi recoltări de probe,
D.S.P. Covasna
- dispunerea opririi furnizării apei de către producătorul de apă în sectorul afectat dacă riscul
constatat este foarte mare,
- asigurarea de către autoritatea publică locală a unei alte surse de apă până la remediere,
- producătorul de apă va mări doza de clor în apa distribuită consumatorilor în funcţie de
riscul existent şi la recomandarea D.S.P.,
- aprovizionarea localităților cu substanțe dezinfectante,
- evaluarea eficienței măsurilor;

01.11.202031.03.2021

Prevenirea situaţiilor de risc cu impact negativ asupra populaţiei:
- elaborarea şi respectarea planului de conformare pentru asigurarea respectării parametrilor
D.S.P. Covasna în
de calitate a apei potabile produse şi distribuite prin sisteme publice de către producătorul de
colaborare cu ISUJ
apă conform art. 13, alin (1) din Legea nr. 458/2002 şi art. 2 din Legea nr. 311/2004;
Covasna
- asigurarea şi în mediul rural a aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare în sistem public.
VI. ÎNVĂŢĂMÂNT
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Învățământ

Asigurarea condiţiilor normale pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ
- revizia instalaţiilor de încălzire centrală, respectiv a sistemelor de încălzire la unităţile Consiliile Locale
şcolare;
- aprovizionarea cu combustibil /lemn de foc necesar producerii căldurii.

01.11.202031.03.2021

VII. TRANSMISIUNI ŞI TELECOMUNICAŢII
- Asigurarea serviciului de intervenţii permanent.
- Asigurarea infrastructurii pentru comunicațiile speciale.

TELEKOM SA
şi OJTS Covasna

Permanent

La ordinul
preşedintelui CJSU
Covasna, comisia
numită

La ordin

VIII. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
- Verificarea asigurării permanenţei la sediile Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă în
cazul avertizării despre producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene
meteorologice periculoase, conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
736/22.07.2005, privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de
risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă.

- Informarea cetăţenilor despre riscurile specifice sezonului rece şi modul de comportare în ISUJ Covasna caz de înzăpezire, prin diseminarea de materiale informative
inspecţia de
prevenire şi
compartimentul IRP

30.11.2020

- Pe timpul controalelor preventive executate se va urmării depistarea şi înlăturării stărilor de ISUJ CV - inspecţia
La ordin
pericol, a cauzelor potenţiale de incendiu, a altor nereguli specifice şi luării măsurilor ce se de prevenire
impun la exploatarea instalaţiilor de încălzire.
- Emiterea acordurilor pentru organizarea focurilor de artificii în perioada Sărbătorilor de iarnă ISUJ Covasna –
şi Revelionului 2020 cu respectarea prevederilor legale specifice;
inspecţia de
prevenire

01.12.202015.01.2021

- Supravegherea locurilor unde se organizează focuri de artificii, inclusiv pentru respectarea ISUJ Covasna
prevederilor legale privind condiţiile ce trebuie întrunite de locurile respective în perioada subunităţile de
Sărbătorilor de iarnă şi Revelionului 2020 cu respectarea prevederilor legale specifice;
intervenţie

01.12.202015.01.2021

- Executarea unor activităţi de control tematic la:
• operatori economici cu specific de alimentaţie publică angrenaţi în organizarea şi ISUJ Covasna desfăşurarea Revelionului; spaţii de cazare din hoteluri, pensiuni turistice şi cabane inspecţia de
montane amplasate izolat.
prevenire
• lăcaşe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă;

La ordin
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- Atenţionarea operatorilor economici sursă de risc privind obligativitatea asigurării securităţii ISUJ Covasna în funcţionarea instalaţiilor, pentru evitarea producerii accidentelor tehnologice;
inspecţia de
prevenire

15.12.2020

- Intensificarea activităţilor desfăşurate de componenta preventivă a serviciilor voluntare şi autorităţile
private pentru situaţii de urgenţă, în baza Regulamentului de planificare, organizare, administraţiei
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de către publice locale
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin OMAI nr. 160 din 2007

01.11.202031.03.2021

- Analiza situaţiei operative generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului de CJSU Covasna,
iarnă în şedinţe extraordinare şi dispunerea unor măsuri oportune în vederea limitării ISUJ Covasna
efectelor negative ale acestora

Atunci când
situaţia o
impune

- Avertizarea populaţiei din zona de competenţă, asupra eventualităţii producerii unor ISUJ, CJSU
fenomene meteorologice periculoase cu urmări deosebite, pe baza datelor şi informaţiilor Covasna
cuprinse în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de specialitate.

Permanent

- Analiza în şedinţă ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă a modului de CJSU Covasna
gestionare a situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului în perioada sezonului de iarnă 20202021, valorificarea experienţei pozitive acumulate, în procesul gestionării situaţiilor de urgență.

26.04.2021

II. ORGANIZAREA CONDUCERII
Gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în domeniul de competenţă revine Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prin Centrele
Operative.
Acţiunile de prevenire, coordonare şi intervenţie în situaţii de urgenţă desfăşurate la nivelul judeţului Covasna pe timpul sezonului de iarnă,
revin Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,MIHAI VITEAZUL” al judeţului Covasna în
cooperare cu Inspectoratul Poliţiei Judeţene Covasna, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Covasna şi
unităţile militare din garnizoana Sfântu Gheorghe.
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