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Informare privind 

pregătirea sezonului rece 2022 - 2023 la nivelul județului Galați 
 

 

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea responsabilă cu rol principal 

în asigurarea managementului la riscul căderi masive de zăpadă este Ministerul Transporturilor, 

reprezentat la nivelul judeţului Galaţi de către Secţia Drumuri Naţionale Galaţi (căi de comunicaţii 

rutiere naţionale), Sucursala regională C.F. Galaţi (căi de comunicaţii feroviare) şi Căpitănia 

Portului Galaţi (căi de comunicaţii fluviale), iar autoritatea responsabilă cu rol secundar este 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Consiliul Judeţean 

Galaţi (căi de comunicaţii rutiere judeţene), respectiv consiliile locale ale unităţilor administrativ 

teritoriale. 

Coordonarea integrată a acţiunilor desfăşurate la nivelul judeţului Galaţi este asigurată de 

către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Eremia Grigorescu" al judeţului Galaţi, prin 

Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei constituit pe timpul producerii 

situaţiilor de urgenţă de amploare. 

În vederea asigurării unor condiţii normale de desfășurare a activităţilor economico-sociale 

pe perioada sezonului rece, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice 

și operatorilor economici cu atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de fenomene meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă din judeţul Galaţi s-a realizat 

“Programul de acțiune toamnă-iarnă 2022 – 2023”.  

Din programele de acțiune toamnă - iarnă transmise instituției noastre s-au desprins 

următoarele aspecte: 
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A. Situaţia necesarului de material antiderapant și a utilajelor de deszăpezire  pentru drumuri 

 

Drumuri Naționale și Județene 

 

1. Drumuri Naționale 

Acord cadru nr. 160/21.08.2020 având ca obiect închiriere utilaje cu o valabilitate de 4 ani. 

Contract subsecvent de servicii la Acordul cadru nr. 160/21.08.2020, având ca obiect întreținerea 

curentă pe timp de iarnă a drumurilor naționale din administrarea D.R.D.P. Iași, lot 6 SDN Galați, 

se află în procedură de achiziție. 

Material Antiderapant si Carburant  
 

Secția Drumuri 
Naționale 

Galați 

Nisip 
(tone) 

Sare 
(tone) 

Alte materiale  
(tone) 

Carburant  
(tone) 

1257 2207 30 20 

Utilaje și parazăpezi 

Secția 
Drumuri 

Naționale 
Galați 

Utilaje proprii 
(bucăți) 

Utilaje închiriate 
(bucăți) 

Parazăpezi (ml) 
existent 

 

11 0 14304 

 

2. Drumuri Județene  

Acord cadru de servicii pentru activități deszăpezire și combatere polei pentru perioada 01.11.2022-

31.03.2024 și contract subsecvent pentru perioada 01.11.2022 - 31.03.2023 se află în procedură de 

achiziție. 

Situația utilajelor  

    
CONSILIUL JUDEȚULUI 

GALAȚI 

Utilaje proprii 

(bucăți) 

Utilaje închiriate 

(bucăți) 

 0 0  

 
Situația stocurilor de material – antiderapant 

  

  

  

CONSILIUL JUDEȚULUI 

GALAȚI 

Nisip 

(tone) 

Sare 

(tone) 

Alte 

materiale 

(tone) 

Carburant 

(tone) 

136 34 0 0* 

*carburantul este asigurat de prestator 

 
B. Drumuri interioare ( municipale, orășenești și comunale)  

 

Contracte: 

 

 Municipiul Galați - Operatorul activităţii de deszăpezire - Serviciul Public Ecosal 

Galaţi - şi-a stabilit şi aprobat procedura de intervenţie, care cuprinde organizarea personalului și a 

utilajelor proprii în programul de permanenţă, în funcţie de intensitatea ninsorii/grosimea stratului 
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de polei. Sunt în derulare 9 contracte având ca obiect ”Închiriere de vehicule industriale cu șofer 

pentru servicii de deszăpezire” care se întind ca durată până pe data de 30.04.2024. 

 Municipiul Tecuci și orașele Târgu Bujor și Berești realizează activitatea de 

deszăpezire cu forțe proprii; 

 

Din 61 de unități administrativ teritoriale din mediu rural:  

 6 realizează activitatea de deszăpezire prin încheierea de contracte de prestări 

servicii (Buciumeni, Costache Negri, Independența, Măstăcani, Suhurlui, Tudor Vladimirescu); 

 3 au încheiat contracte de prestări servicii pentru deszăpezire (Măstăcani, 

Suhurlui, Tudor Vladimirescu),  

 2 se află în procedură de achiziție ( Costache Negri, Independența), 1 

urmează să demareze procedura de achiziție (Buciumeni) 

 

 38 realizează activitatea de deszăpezire cu forțe proprii (Bălăbănești, Bălășești, 

Băleni, Băneasa, Berești Meria, Cavadinești, Corod, Corni, Cuca, Cudalbi, Cuza Voda, Fârțănești, 

Frumușița, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Jorăști, Liești, Matca, Movileni, Nămoloasa, Negrilești, 

Nicorești, Oancea, Poiana, Priponești, Rădești, Rediu, Scânteiești, Schela, Slobozia Conachi, 

Smulți, Suceveni, Tulucești, Țepu, Valea Mărului, Vârlezi, Vlădești) 

 

 17 realizează activitatea de deszăpezire atât prin forțe proprii cât și prin încheierea de 

contracte de prestări de servicii pentru deszăpezire, respectiv: 

 

 2 au încheiat contracte (Drăgănești și Ivești)  

 

 15 se află în procedură de achiziție (Barcea, Braniștea, Brăhășești, Cerțești, 

Cosmești, Drăgușeni, Foltești, Grivița, Munteni, Pechea, Piscu, Smârdan, Șendreni, 

Umbrărești, Vânători) 

Situație stocuri material antiderapant drumuri municipale, orășenești și comunale 

JUDEȚ 
Galați 

Drumuri 

Contracte deszăpezire 

Materiale antiderapante 

Rezerve 
combustibil              

Utilaje  

Observații 

UAT acoperite prin contracte sau 
forțe proprii  

Contracte 
încheiate  

Contracte 
în 

procedură 
de achiziție  

Forțe 
proprii  

nisip  sare             
alte 

materiale  
proprii închiriate 

nr. nr. Nr. UAT (to) (to) (to) (to) (buc) (buc) 

Municipale  9 1 1 
159 2084 20 

905 42 155  

Orășenești 0 0 2 
150 4 0 

2,4 17 0  

Comunale 5 25 45 
1307 113,1 77 

57,1 162 13 
61 unități 

administrativ 
teritoriale  
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C. Energie termică 

 

 la nivelul municipiilor/orașelor 

 

Municipiul Galați - Calorgal S.R.L. Galati  exploatează  29 CT-uri, aflate în concesiune, cu 

funcționare pe gaze naturale. 

Precizăm faptul că societății Calorgal  S.R.L. Galați i-au fost atribuite prin contract de 

mentenanță, verificare și supraveghere 24 CT-uri cu funcționare pe gaze naturale care aparțin 

blocurilor ANL, 5 CT-uri cu funcționare pe gaze naturale pentru sediile Primăriei Municipiului 

Galați și 7 CT-uri cu funcționare pe gaze naturale pentru fundația ''Sportul Gălățean''.  

Personalul autorizat al societății va revizui instalațiile de încălzire şi apa caldă pentru 

consum, respectiv cazanele și toate echipamentele din componența centralelor termice. 

În municipiul Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești nu există sistem de termoficare 

centralizat,  încălzirea fiecărei locuinţe făcându-se pe cont propriu (centrale termice sau energie 

electrică, sobe cu lemne). 

 

 la nivelul unităților administrativ teritoriale din mediul rural 

În unitățile administrativ teritoriale din mediul rural nu există sistem de termoficare 

centralizat, ȋncălzirea fiecărei locuinţe făcându-se pe cont propriu (centrale termice sau energie 

electrică, sobe cu lemne). 

Până la sfârşitul lunii septembrie 2022 Direcţia Silvică Galaţi a valorificat către populaţie, ca 

lemn pentru încălzirea locuinţei, 22.700 m.c. Lemnul a fost valorificat din pădurile proprietate 

publică a statului, în condiţii de scos la drum auto forestier sau din depozit. 

Pentru aprovizionarea cu lemn de foc a populaţiei din mediul rural şi urban, în iarna 2022 - 

2023 se vor valorifica peste 16 mii mc. masă lemnoasă, ca lemn fasonat pentru încălzirea locuinţei. 

 

D. Atribuţii Specifice 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 

- informează Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă prin Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi 

iminenţa ameninţării acestora; 

- evaluează, stabileşte măsurile şi acţiunile specifice situaţiilor de urgenţă produse pe 

teritoriul judeţului Galaţi şi urmăreşte îndeplinirea acestora; 

- concentrează mijloacele şi forţele de intervenţie în zonele critice; 

- declară cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul judeţului sau în 

mai multe localităţi din judeţ şi propune instituirea stării de urgenţă, după caz; 

- verifică asigurarea permanenţei la comitetele locale prin Inspectoratul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Galaţi şi Instituţia Prefectului Galaţi. 

 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă 

 

- asigură permanenţa la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor şi avertizărilor 

hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi pentru 

transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurilor luate şi 

măsurilor suplimentare necesare; 
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- pentru asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor, stabilesc 

mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite şi personalul care va asigura permanenţa; pentru 

asigurarea fluxului informaţional - decizional operativ pot fi folosite şi mijloacele de 

telecomunicaţii ale posturilor de poliţie, unităţilor militare şi alte mijloace de telecomunicaţii 

disponibile; 

- evaluează situaţiile de urgenţă produse pe raza localităţii, stabilesc măsuri şi acţiuni 

specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea acestora; 

- identifică persoanele fără adăpost, locuinţele izolate şi drumurile greu accesibile şi asigură 

cazarea temporară a persoanelor evacuate; 

- iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheţuri, în special în 

zonele podurilor rutiere şi de cale ferată, prizelor de apă, de evacuare a apei din incinte; 

- asigură organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor fenomenelor 

meteorologice periculoase pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea 

primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu apă şi 

alimente, asistenţa sanitară a persoanelor afectate. 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi 

 

- monitorizează situaţiile de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase; 

- conduce şi coordonează structurile proprii;  

- centralizează datele şi informaţiile privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase, 

forţele şi mijloacele participante la intervenţie prin dispeceratul Centrului Operaţional Judeţean sau, 

după caz, grupa operativă a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- transmite prognozele, avertizările, înştiinţările şi informaţiile privind producerea de 

fenomene meteorologice periculoase către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă; 

- stabileşte măsurile din competenţă, elaborează planul propriu de acţiune şi îl transmite 

către structurile de intervenţie din subordine; 

- intensifică acţiunile de informare publică şi pregătire a personalului serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor; 

- inventariază şi pregăteşte echipamentele şi materialele de primă intervenţie specifice; 

- menţine operativă întreaga capacitate de intervenţie la nivelul subunităţilor; 

- acţionează pentru căutarea-salvarea şi/sau evacuarea persoanelor surprinse de viscol, căderi 

masive de zăpadă, etc.; 

- cooperează cu celelalte structuri şi pune la dispoziţie forţe şi mijloace de intervenţie, în 

vederea gestionării situaţiilor de urgenţă. 

  

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi 

 

- întocmeşte programul comun de pregătire pentru iarnă împreună cu administratorii 

drumurilor; 

- pregăteşte personalul din dispozitivele rutiere şi cele de ordine şi siguranţă publică, astfel 

încât să fie în măsură să intervină rapid şi eficient în prima urgenţă în funcţie de situaţia creată; 

- desfăşoară activităţi specifice (verifică semnalizarea rutieră, controlează traficul, verifică 

echiparea autovehiculelor pentru circulaţia pe timp de iarnă, informează operativ asupra stării 

drumurilor şi fenomenelor ce afectează circulaţia, interzice accesul autovehiculelor spre zonele 

afectate, îşi dă acordul pentru închiderea temporară a unor sectoare de drum la propunerea 

administratorului drumului respectiv, etc.). 

- în cazuri de urgenţă, când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector 

de drum, pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa 
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participanţilor la trafic, acordă sprijin administratorilor de drumuri în decizia de închidere a unor căi 

de comunicaţii rutiere; 

- în situaţia închiderii unui sector de drum naţional / judeţean, Poliţia Rutieră însoţită de 

către un echipaj de deszăpezire al Secţiei Drumuri Naţionale Galaţi / Direcția Tehnică, Serviciul 

Drumuri şi Poduri – C.J. Galaţi,  va inspecta întregul tronson de drum închis circulaţiei publice în 

vederea identificării eventualelor persoane şi autovehicule rămase blocate; 

- Poliţia Rutieră asigură blocarea accesului participanţilor la trafic pe sectoarele de drum 

închise circulaţiei rutiere atât la capetele de sectoare, cât şi din drumurile publice laterale, cu 

sprijinul Inspectoratului Judeţean al Jandarmeriei Galaţi. 

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi 

 

- verifică materialele şi mijloacele din dotarea efectivelor stabilite pentru îndeplinirea 

funcţiilor de sprijin repartizate unităţii în situaţii de urgenţă; 

- instruieşte efectivele participante la misiuni privind modul de realizare a intervenţiei cu 

măsuri calificate şi eficiente de primă urgenţă; 

- participă împreună cu structurile I.S.U.J. Galaţi la misiuni de înştiinţare/avertizare, de 

căutare-salvare şi după caz, evacuarea populaţiei afectate; 

- sprijină, potrivit competenţelor prevăzute de lege, Serviciului Rutier din cadrul  I.P.J. 

Galaţi pentru asigurarea blocării accesului participanţilor la trafic pe sectoarele de drum închise 

circulaţiei rutiere atât la capetele de sectoare, cât şi din drumurile publice laterale; 

- cooperează cu celelalte structuri şi pune la dispoziţie forţe şi mijloace de intervenţie, în 

vederea gestionării situaţiilor de urgenţă. 

 

Garnizoana Galați 

 

- participă cu tehnică şi personal la operaţiunile de deszăpezire şi îndepărtare a 

zăpezii, în funcţie de solicitările C.J.S.U. Galați sau ale autorităţilor publice locale; 

- asigură mijloace adecvate pentru transportul unor echipe de intervenţie, precum şi al 

ajutoarelor umanitare către localităţile afectate, la solicitarea C.J.S.U. Galați; 

- pregăteşte şi asigură accesul la locaţiile stabilite pentru aterizarea elicopterelor 

folosite pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru transportul ajutoarelor umanitare. 

 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi 

 

- participă la acţiunile iniţiale pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de 

urgenţă; 

- pune la dispoziţia prefectului şi I.S.U.J. Galaţi datele şi informaţiile de care dispune, 

în vederea gestionării situaţiei de urgenţă; 

- raportează A.N.R.S.P.S. măsurile ce se impun la nivel local pentru gestionarea 

situaţiei de urgenţă; 

- pune la dispoziţie baza de date existentă la S.T.P.S. Galaţi privind produsele şi 

serviciile, pe operatori economici, ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

- actualizează baza de date cu operatorii economici deţinători de mijloace de 

intervenţie necesare în situaţii de urgenţă; 

- actualizează baza de date cu operatorii economici deţinători de bunuri 

rechiziţionabile; 

- asigură sprijinul Instituţiei Prefectului în organizarea, coordonarea şi conducerea 

activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă.  
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Direcţia de Sănătate Publică Galaţi 

 

- monitorizează starea de sănătate a populaţiei prin toţi furnizorii de servicii medicale, 

supraveghează bolile virale, bacteriene şi parazitare specifice sezonului rece şi aplică măsuri de 

control a acestora;  

- evaluează grupele la risc de  îmbolnăvire în masă a populaţiei şi aplică măsuri de control; 

- evaluează situaţia bolnavilor care necesită transport în vederea efectuării dializei; 

- catagrafiază prin medicii de familie categoriile de persoane considerate cu risc ridicat 

(gravide, vârstnici, bolnavi cronici, nevoi speciale, etc.); 

- evaluează stocurile de medicamente, vaccinuri, antiseptice, dezinfectante şi materiale 

sanitare şi identifică nevoile pentru situaţiile de urgenţă; 

- organizează echipe de intervenţie pentru acoperirea întregului judeţ; 

- evaluează riscul de îmbolnăvire a populaţiei pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă 

specifice sezonului rece prin toți furnizorii de servicii medicale; 

- informează şi asigură educarea preventivă a populaţiei cu privire la modul de protecţie 

individuală şi colectivă; 

- participă la acţiunile de stabilizare şi triaj medical; 

- participă la transportul sanitar şi evacuarea cu mijloace de intervenţie specifice a 

persoanelor care au suferit afecţiuni, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Galaţi;  

- asigură preluarea medicamentelor şi a instrumentarului, precum şi a altor materiale sanitar-

farmaceutice provenite din ajutoare internaţionale şi distribuirea acestora către structurile abilitate; 

- stabileşte măsurile profilactice specifice; 

- verifică şi monitorizează calitatea apei potabile; 

- pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care să asigure consilierea factorilor de decizie. 

 

Secţia Drumuri Naţionale Galaţi 

 

- administratorul drumurilor îşi organizează sistemul de informare şi control asupra stării 

drumurilor, cât şi modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă; 

- conducerea şi coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru combaterea 

poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi 

teritorial de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine şi decizii; 

- administratorul drumurilor va lua măsuri de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, 

care constau în: 

- stabilirea nivelului de viabilitate a drumurilor, de intervenţie şi dotare a unităţilor operative 

de acţiune pe timp de iarnă; 

- elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă de către Secţia de DN (unitatea teritorială 

de administrare a drumurilor publice); 

- întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii pe perioada 01 noiembrie 2022 – 

31 martie 2023; 

- organizarea unităţilor operative de acţiune (bazele de deszăpezire, punctele de sprijin şi de 

informare) şi dotarea lor cu utilaje şi echipamente de intervenţie proprii şi închiriate;    

- întocmeşte anual programul comun pentru perioada de iarnă cu Serviciul  Rutier – IJP 

Galaţi; 

- în cazuri de urgenţă, când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector 

de drum naţional pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa 

participanţilor la trafic şi când sistemul de informare existent nu permite luarea operativă a aprobării 

de către Comandamentul Central de Iarnă la iniţiativa C.N.A.D.N.R. S.A. şi a DR-IGPR, şeful 

S.D.N. Galaţi împreună cu şeful Serviciului Rutier Galati - I.P.J. Galaţi pot opera închiderea 
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circulaţiei cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare şi a informării participanţilor la 

trafic. În aceste cazuri, în termenul cel mai scurt posibil, şeful secţiei va informa asupra măsurilor 

luate conducerea D.R.D.P. Iaşi, dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă al C.N.A.D.N.R 

S.A. Bucureşti şi I.S.U.J. Galaţi, iar şeful Serviciului Rutier Galati – I.P.J. Galaţi va informa 

operativ DR – IGPR Bucureşti asupra măsurilor dispuse; 

- pe timp de viscol, avertizat cu cod galben, portocaliu şi/sau roșu, se va interveni doar în 

situaţia când sunt în pericol vieţi omeneşti sau distrugeri materiale pe reţeaua de drumuri naţionale; 

intervenţia se va efectua din dispoziția Comandamentului Judeţean de Iarnă. 

 

Consiliul Judeţean Galaţi - Direcţia Tehnică - Serviciul drumuri şi poduri  

 

- menţine starea de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene, pentru desfăşurarea în condiţii 

de siguranţă şi fluenţă a traficului rutier în perioada sezonului rece; 

- organizează atât sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor judeţene, cât şi a 

modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă; 

- instituie comandamentul de iarnă pe perioada sezonului rece, aprobat prin ordin şi decizie; 

- conduce şi coordonează activităţile de prevenire şi intervenţie pe căile de comunicaţie 

rutieră judeţene în cazul căderilor masive de zăpadă şi depunerilor de polei, precum şi acţiunile de 

refacere a acestora după încetarea fenomenelor periculoase; 

- întocmeşte programul comun pentru iarnă cu serviciul de poliţie rutieră – IJP Galaţi; 

- elaborează programul propriu al pregătirilor pentru iarnă;  

- organizează dispeceratul de la sediu, bazele de deszăpezire şi punctele de sprijin de pe raza 

judeţului Galaţi; 

- asigură dotarea cu utilaje închiriate, suficiente pentru înlăturarea zăpezii şi poleiului, 

inclusiv materialele pentru reparaţii în regim de urgenţă şi antiderapante, conform planului operativ 

de acţiune pe timpul iernii propriu, iar anexele acestuia vor fi puse la dispoziţia I.S.U.J. Galaţi; 

- în cazuri de urgenţă, când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector 

de drum judeţean, pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa 

participanţilor la trafic, şeful Direcţiei Tehnice, Biroul Drumuri şi Poduri – C.J. Galaţi cu acordul 

şefului Serviciului Rutier din cadrul - I.P.J. Galaţi poate opera închiderea circulaţiei cu instalarea 

mijloacelor de semnalizare corespunzătoare şi a informării participanţilor la trafic; în aceste cazuri, 

în termenul cel mai scurt posibil, şeful Direcţiei Arhitect Şef, Biroul Drumuri şi Poduri – C.J. Galaţi 

va informa I.S.U.J. Galaţi asupra măsurilor luate; 

- în situaţia închiderii unui sector de drum judeţean, cu sprijinul Poliţiei Rutiere va inspecta 

cu un echipaj de deszăpezire întregul tronson de drum închis circulaţiei publice în vederea 

identificării eventualelor persoane şi autovehicule rămase blocate. 

 

C.N.C.F. ”CFR” SA Bucureşti – Sucursala Regională C.F. Galaţi 

 

- menţine starea de viabilitate a reţelei de căi ferate, pentru desfăşurarea în condiţii de 

siguranţă şi fluenţă a traficului feroviar în perioada sezonului rece; 

- organizează dispeceratul de la sediu, bazele de deszăpezire şi punctele de sprijin de pe raza 

judeţului Galaţi. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi 

 

- asigură fluxul informaţional - decizional prin dispeceratul S.G.A. Galaţi; 

- supraveghează permanent evoluţia fenomenelor de iarnă, informează şi avertizează despre 

creșteri artificiale de niveluri pe râuri, cu posibile efecte de inundații, datorate evoluției 

fenomenelor de iarnă (curgeri de sloiuri, poduri de gheață, îngrămădiri/blocaje de ghețuri); 

- aplică programul de exploatare a lucrărilor hidrotehnice pe timp de iarna, asigurându-se: 

- spargerea gheții în jurul piloților de la mirele hidrometrice; 

- supravegherea clapeților și funcționalitatea subtraversărilor;  

- asigurarea căilor de acces la cantoane, acumulări, mire hidrometrice. 

 

Distribuție Energie Electrică România  - Sucursala de Distribuţie Galaţi 

 

- realizează lucrările de întreţinere curentă şi reparaţii în reţelele şi instalaţiile din 

competenţă, pentru trecerea vârfului de sarcină din sezonul rece; 

- asigură dispeceratul permanent şi organizează echipe de intervenţie pentru intervenţia 

operativă; 

- asigură măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor depunerilor de chiciură. 

 

Distrigaz Sud Reţele S.R.L. – Direcţia Regională  De  Distribuţie  Est -  punct de lucru 

Galaţi   

- în baza Planului de organizare intervenţii gaz – ORIGAZ, determină metodele şi 

mijloacele de intervenţie pentru gestionarea evenimentelor importante din domeniul distribuţiei 

gazelor naturale, mobilizarea rapidă a resurselor şi mijloacelor tehnice necesare şi stabilirea 

măsurilor ce vor limita repercusiunile 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; 

- asigură mentenanţa componentelor sistemului de distribuţie, în conformitate cu prevederile 

NTPEE 2008; 

- asigură condiţiile şi mijloacele logistice pentru furnizarea gazelor naturale la parametrii de 

calitate către toţi clienţii; 

- verifică starea de funcţionare a posturilor şi staţiilor de reglare a gazelor; 

- asigură dispeceratul permanent şi constituirea/consemnarea la domiciliu a echipelor de 

intervenţie care în orice moment pot să intervină în sistemul de distribuţie. 

 

Serviciul de Ambulanță Județean Galați 

 

- desfășoară intervenții de asigurare a asistenței medicale de urgență și transport medical 

asistat în condiții de operativitate și eficiență în caz de vreme nefavorabilă: temperaturi scăzute, 

viscol, polei, îngheț; 

- asigură transportul în condiții de siguranță al persoanelor aflate în programul de dializa; 

- asigură degajarea căilor de acces către spitale, unități sanitare și serviciul de ambulanță (în 

colaborare cu DSP Galați); 

- identifică persoanele fără adăpost în vederea transportării către așezăminte sociale sau 

spitale ( în colaborare cu autoritățile administrației publice locale). 
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Crucea Roşie Română – Filiala Galaţi 

 

- participă la acordarea primului ajutor premedical şi colaborează la implementarea 

măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în masă a populaţiei; 

- participă la verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea, distribuirea hranei, precum şi 

cazarea persoanele afectate sau evacuate, după caz. 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi 

 

- monitorizează aprovizionarea cu combustibili şi starea de întreţinere / funcţionare a 

instalaţiilor de încălzire din dotarea instituţiilor de învăţământ; 

- monitorizează verificarea stării de funcționare și echiparea corespunzătoare a mijloacelor 

de transport școlar; 

- avizează solicitarea unităţilor de învăţământ de modificare / suspendare a programului 

şcolar pe timp nefavorabil. 

 

 

Șef serviciu 

Codruț Dumitrache 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier superior 

  Adrian Moraru 


