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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI  

JUDEŢUL GALAŢI 
 

  

 

INFORMARE 
 

cu privire la realizarea măsurilor asiguratorii pe perioada sezonului 
rece, iarna 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”.  

Prin Programul de acţiune toamnă - iarnă se urmărește realizarea următoarelor acţiuni: 

 asigurarea resurselor umane pentru întreţinerea drumurilor;  

 supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a evacuării apelor provenite din 

îngheţ; 

 aprovizionarea şi dotarea instituţiilor cu mijloace şi materiale PSI; 

 asigurarea ajutorului pentru încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în 

perioada noiembrie 2022 - martie 2023, familiilor cu venituri mici, conform legislaţiei ȋn vigoare. 

Din informările privind programele de acțiune toamnă - iarnă pentru perioada 01.11.2022 – 

31.03.2023 transmise instituției noastre s-au desprins următoarele aspecte: 

 

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

 

1. Drumuri Naționale 

Secţia Drumuri Naţionale Galaţi are în administrare pentru întreținerea de iarnă 286 km de 

drum naţional, pentru care s-a întocmit, conform Normativului privind prevenirea și combaterea 
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înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ AND 525-2013, ”Planul operativ de acțiune în timpul 

iernii 2022-2023”. 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. 

În cazuri de urgenţă, când starea vremii 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.I.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 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.I.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 în care sunt în pericol vieţi omeneşti sau distrugeri materiale pe reţeaua de drumuri 

naţionale. Intervenţia se va efectua din dispoziția Comandamentului Judeţean de Iarnă. 

Pentru întreținerea pe timpul iernii 2022-2023 s-au pregătit 4 baze de deszăpezire (Galați, 

Tecuci, Traian şi Folteşti).  

În vederea asigurării şi menţinerii stării de viabilitate a rețelei de drumuri naționale, pentru 

desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi fluenţă pe toată perioada sezonului rece, 

Secţia Drumuri Naționale Galaţi a luat o serie de masuri, care constau în: 

 

- încheiere acord cadru nr. 160/21.08.2020 având ca obiect închiriere utilaje cu o valabilitate 

de 4 ani. 

- încheierea contractului subsecvent de servicii nr. 10/21.10.2022 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, în conformitate cu prevederile normative în vigoare. 

 

- asigurare stocuri material Antiderapant si Carburant  

 

Secția 

Drumuri 

Naționale 

Galați 

Nisip 

(tone) 

Sare 

(tone) 

Alte materiale  

(tone) 

Carburant  

(tone) 

1257 2307 30 20 

 

 - asigurare utilaje și parazăpezi 

Secția Drumuri 

Naționale Galați 

Utilaje proprii 

(bucăți) 

Utilaje închiriate 

(bucăți) 

Parazăpezi (ml) 

existent 

 

12 9 14304 
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2. Drumuri Județene  

A fost încheiat Acordul-cadru de servicii nr. 13496/15.11.2022 pentru activități deszăpezire 

și combatere polei pentru perioada 01.11.2022 - 01.02.2023 și contractul subsecvent la acordul-

cadru nr. 13496/15.11.2022 pentru perioada 01.11.2022 - 31.12.2022; 

Pentru perioada rămasă din acordul-cadru, respectiv 01.01.2023 - 01.02.2023, se va încheia 

un alt contract subsecvent.  

În vederea asigurării și menținerii stării de viabilitate a rețelei de drumuri și poduri, pentru 

desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și fluență pe toată durata sezonului rece, 

Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Județean de Poliție Galați vor desfăşura acţiuni comune în 

vederea stabilirii de măsuri pentru remedierea şi îmbunătăţirea stării de viabilitate a părţii carosabile 

a drumurilor judeţene, urmărindu-se: 

 Verificarea semnalizării rutiere din zona de competenţă, cu prioritate pe sectoarele de drum 

în lucru, cu declivităţi pronunţate, curbe periculoase, acostamente neconsolidate, parte carosabil 

excesiv degradată și alte locuri având  potenţial de generare a evenimentelor rutiere, în vederea  

identificării deficienţelor și remedierii acestora în regim de urgenţă.  

 Intensificarea activităţilor comune de depistare, sancționare și recuperare a prejudiciului de 

la persoanele vinovate, în cazul distrugerii sau sustragerii mijloacelor de semnalizare rutieră.  

 Informare reciprocă asupra stării de viabilitate a drumurilor aflate pe raza de competenţă în 

cazul apariţiei oricăror  fenomene de natură a afecta siguranţa circulaţiei, astfel încât să se cunoască 

permanent situaţia reală a reţelei de drumuri.  

 Facilitarea deplasării utilajelor de deszăpezire ori combaterea poleiului în vederea 

intervenţiei, în sensul limitării accesului autovehiculelor pe tronsoanele de drum pe care se 

acţionează. Consiliul judeţean va lua măsuri de semnalizare corespunzătoare.  

Acţiunea de deszăpezire a drumurilor judeţene va fi coordonată de Direcția Tehnică din 

cadrul Consiliului Județean Galați în colaborare cu firma prestatoare, în cadrul contractului pentru 

prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Galați pentru 

iarna 2022 - 2023. 

În situaţia închiderii temporare a unor drumuri, generată de fenomene meteo, se vor stabili 

rute ocolitoare și vor fi informaţi participanții la trafic.  

În situaţia apariţiei fenomenelor care afectează situaţia traficului pe  drumurile comunale 

echipajele de poliţie vor acorda sprijin reprezentanţilor administratorului drumului public.  

Pentru informarea operativă (de către ambele instituţii) și adresarea de recomandări adecvate 

participanţilor la trafic despre situaţia reală a stării drumurilor judeţene și perturbările survenite în 

circulaţia rutieră pe fondul fenomenelor meteorologice, vor fi utilizate toate mijloacele existente. 

 

Situația utilajelor  

    
CONSILIUL JUDEȚULUI 

GALAȚI 

Utilaje proprii 

(bucăți) 

Utilaje închiriate 

(bucăți) 

 0 56 

 
Situația stocurilor de material – antiderapant 

  

  

  

CONSILIUL JUDEȚULUI 

GALAȚI 

Nisip 

(tone) 

Sare 

(tone) 

Alte 

materiale 

(tone) 

Carburant 

(tone) 

150 450 0 0* 

*carburantul este asigurat de prestator 
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3. Drumuri 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 

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), 

respectiv: 

 4 au încheiat contracte de prestări servicii pentru deszăpezire (Costache 

Negri, Măstăcani, Suhurlui, Tudor Vladimirescu),  

 1 se află în procedură de achiziție (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: 

 8 au încheiat contracte (Barcea, Brăhășești, Cosmești, Drăgănești, Ivești Munteni, 

Pechea și Piscu)  

 9 se află în procedură de achiziție (Braniștea, Cerțești, Drăgușeni, Foltești, Grivița, 

Smârdan, Șendreni, Umbrărești, Vânători) 

 

Situație stocuri material antiderapant drumuri municipale, orășenești și comunale 

JUDEȚ 
Galați 

Drumuri 

Număr 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 14 10 45 1519 113 77 57 162 35 
61 unități 

administrativ 
teritoriale  

 

*)Unele UAT-uri au încheiat mai multe contracte de deszăpezire 
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B. Energie termică 

 

 la nivelul municipiilor/orașelor 

 

Municipiul Galați - Calorgal Galati exploatează 29 CT-uri, aflate în concesiune, cu 

funcționare pe gaze naturale. 

Precizăm faptul că societății Calorgal 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. 

 

C. Asigurare apă potabilă 

 

 la nivelul municipiilor/orașelor 

Furnizarea apei potabile este asigurată prin intermediul societății S.C. Apă - Canal S.A. 

Galaţi. În scopul asigurării siguranței în funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, 

respectiv furnizarea serviciilor contractate pe domeniile de activitate specifice, s-a întocmit 

”Programul de acțiune toamnă – iarnă în perioada noiembrie 2022 – martie 2023”. 

Programul cuprinde totalitatea lucrărilor, materialelor, termenelor de execuție și 

responsabililor lucrărilor, pentru a se preîntâmpina eventualele disfuncționalități în sistemul public 

de alimentare cu apă și canalizare pe perioada sezonului rece. 

În vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a proceselor de producție, prin 

serviciul de achiziții din cadrul societății se va achiziționa necesarul în vederea asigurării bazei 

tehnico–materiale, respectiv constituirea stocurilor de siguranță, piese de schimb necesare 

lucrărilor, precum și materialele de bază: clor gazos, sulfat de aluminiu, cloramină, combustibili, 

lubrifianți, etc. 

Lucrările de revizii–reparații s-au realizat la toate punctele de lucru, în vederea asigurării 

serviciilor de apă și de canalizare la consumatori, în condiții cantitative și calitative adecvate. 

În cadrul complexului uzinal și al stațiilor de tratare–pompare–repompare s-au efectuat 

lucrările de revizii/reparații conform programului. 

Pentru asigurarea funcționării normale a sistemelor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare în sezonul rece, respectiv pentru rezolvarea unor intervenții majore în sistemele de 
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distribuție, lucrările se vor efectua cu personalul calificat, repartizat pe formații de activitate, cu 

nominalizarea responsabililor și sarcinilor concrete ale acestora. 

Există stocuri de clor, sulfat de aluminiu, cloramină și materiale antiderapante. Stocurile de 

combustibil și lubrifianți se vor asigura eșalonat, în funcție de necesități, pe bază de BCF - uri. 

 

 la nivelul unităților administrativ teritoriale din mediul rural 

Furnizarea apei potabile este asigurată prin intermediul societății S.C. Apă - Canal S.A. 

Galaţi și al serviciilor aflate în subordinea consiliilor locale din mediul rural. 

 

D. Asigurarea condiţiilor normale de încălzire în unităţi spitaliceşti și centre de asistență 

socială 

 

- la nivelul Consiliului Județean Galați 

 

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Spitalul de Pneumoftiziologie 

(TBC), Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Unitatea Medicală Iveşti, Unitatea 

Medico - Socială din Găneşti, Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci și Spitalul Orășenesc Tg. 

Bujor, încălzirea este asigurată prin centrale termice proprii.  

Utilităţile se procură prin contracte încheiate cu furnizorii, iar motorina şi celelalte materiale 

necesare funcţionării în condiţii normale se achiziţionează din reţeaua comercială prin sistemul 

legal de achiziţii publice. 

Aprovizionarea cu medicamente se realizează de către firmele distribuitoare de medicamente 

care au câștigat contractele de furnizare, iar aprovizionarea cu alimentele necesare pentru pregătirea 

şi prepararea hranei în spital se face în regim propriu.  

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului din subordinea Consiliului 

Județean Galaţi are în gestiune 28 de imobile, din care 23 beneficiază de încălzire cu centrale 

termice cu gaz metan, 2 beneficiază de încălzire cu centrale termice cu combustibil lichid 

(motorină), iar 3 beneficiază de încălzire cu centrală termică cu energie electrică. 

 

- la nivelul Municipiului Galați  

 

Situația sistemelor de încălzire a unităților spitalicești și a centrelor de asistență socială 

administrate de municipiul Galați se prezintă astfel: 

 

Număr de 

unități 

spitalicești 

administrate 

Încălzire cu 

C.T. gaz 

Încălzire cu 

agent termic 

Încălzire cu 

sobă cu 

lemne* 

Încălzire cu 

sobă  gaz 

metan 

Încălzire cu 

CT electric 

3 3 0 0 0 0 

 

Număr de 

centre de 

asistență 

socială 

administrate 

Încălzire cu 

C.T. gaz 

Încălzire cu 

agent termic 

Încălzire cu 

sobă cu 

lemne* 

Încălzire cu 

sobă  gaz 

metan 

Încălzire cu 

CT electric 

7 7 0 1 pavilion 0 0 

*La Centrul Medico Social Pechea: 

 - 1 Pavilion încălzire cu CT gaz 

 - 1 Pavilion încălzire cu sobă teracotă cu lemne 
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E. Asigurarea condiţiilor normale de încălzire în unităţi școlare  

 

La nivelul municipiului Galați 

 

Unități 

școlare  

Încălzire cu 

C.T. gaz 

Încălzire cu 

agent termic 

Încălzire cu 

sobă cu 

lemne 

Încălzire cu 

sobă  gaz 

metan 

Încălzire cu 

CT electric 

96 96 0 0 0 0 

 

La nivelul municipiului Tecuci 

Unități 

școlare  

Încălzire cu 

C.T. gaz 

Încălzire cu 

agent termic 

Încălzire cu 

sobă cu 

lemne 

Încălzire cu 

sobă  gaz 

metan 

Încălzire cu 

sistem 

ambiental 

27 25 0 2 0 0 

 

La nivelul orașului Târgu Bujor încălzirea celor 6 unități școlare, a centrelor sociale și 

medicale și a clădirilor administrative se realizează cu sobe pe lemne. Pentru acestea s-a procurat, 

până în prezent, cantitatea de 345 mc lemne și 3,5 tone de peleți, urmând ca până la data de 

31.12.2022 să se finalizeze procedura de achiziție pentru întraga cantitate necesară. 

La nivelul orașului Berești încălzirea unităţilor școlare se realizează cu sobe pe lemne. 

Pentru perioada sezonului rece 2022 -2023 s-a procurat cantitatea de 30 mc lemne. 

La nivelul unităților administrativ teritoriale din mediul rural asigurarea combustibilului 

pentru încălzirea unităților școlare este asigurată după cum urmează: 

 39  UAT- uri au achiziționat combustibilul în proporție de 100 % 

 22 UAT- uri urmează ca, până la data de 30.11.2022, să achiziționeze în proporție de 

100 % combustibilul necesar. 

Fiecare unitate administrativ teritorială de pe raza județului Galați are o evidență a 

persoanelor vulnerabile care necesită o atenție sporită în special pe perioada sezonului rece, 

respectiv: 

- numărul persoanelor cu dizabilități fizice sau psihice; 

- numărul persoanelor singure și a celor vârstnice supravegheate permanent sau periodic; 

- numărul persoanelor care necesită tratament prin dializă. 

 

F. 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 și 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. 
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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, efectele lor, măsurile luate şi 

măsurile suplimentare necesare; 

- 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 

 

În vederea îndeplinirii misiunilor specifice ce revin Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă pe perioada de iarnă, unitatea a luat următoarele măsuri: 

a. măsuri  premergătoare sezonului rece 

- Centralizarea, de la instituţiile publice şi operatorii economici cu atribuţii în domeniul 

gestionării situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, a forţelor, mijloacelor şi materialelor 

destinate intervenţiei, prevenirii şi combaterii înzăpezirii drumurilor publice.  

- Stabilirea mijloacelor de comunicare în vederea asigurării, permanent, a fluxului 

informaţional decizional prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetul Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului 

Galaţi. 

- Instruirea temeinică a cadrelor care vor participa la activităţile ce se vor executa în această 

perioadă, în vederea înţelegerii şi executării cu înaltă răspundere a sarcinilor şi măsurilor ce le revin 

cât şi a conduitei ce trebuie manifestată în diverse situaţii. 

- Actualizarea planurilor de cooperare şi intervenţie existente cu celelalte structuri ale MAI 

şi MApN de la nivelul judeţului care au responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

- Executarea unor controale de prevenire a incendiilor, împreună cu organele de poliţie, 

factorii de răspundere de la operatorii economici, instituţii şi localităţi, împreună cu membrii 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, asigurarea bunei funcţionări pe timpul sezonului 

rece, a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a sistemelor şi 

instalaţiilor de stingere cu apă şi mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor. 

- Instruirea factorilor de conducere, preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de 

Urgenţă, şefilor de servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, şi a specialiştilor care 

împreună controlează activitatea de P.S.I. din unităţile angrenate în sezonul rece, privind modul de 
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îndeplinire a obligaţiilor ce le revin pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor şi pentru 

realizarea intervenţiei operative şi eficiente cu forţele şi mijloacele proprii obiectivelor . 

- Executarea, de către comandanţii subunităţilor de intervenţie, a recunoaşterilor preliminare 

şi a exerciţiilor tactice, pentru îmbunătăţirea planurilor operative de intervenţie, verificarea 

viabilităţii acestora, asigurarea alarmării, anunţării şi evacuării rapide a persoanelor şi îndeplinirea 

operativă de către personalul de intervenţie a sarcinilor stabilite, verificarea stării de utilizare a 

scărilor şi mijloacelor de salvare şi evacuare, a instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor 

precum şi de alimentare cu apă. 

- Executarea de recunoaşteri pe traseele cu frecvenţă mare la înzăpeziri şi stabilirea 

itinerariilor de deplasare de bază şi de rezervă către localităţi, obiective turistice şi zone de agrement 

pentru asigurarea operativităţii şi eficienței intervenţiei. 

- Verificarea şi pregătirea tehnicii de intervenţie din dotarea subunităţilor şi punerea acesteia 

în perfectă stare de funcţionare, asigurarea carburanţilor şi substanţelor stingătoare necesare, 

instruirea specială a efectivelor, participarea la misiuni şi menţinerea în funcţiune a mijloacelor de 

transmisiuni. 

- Verificarea sistemelor de înştiinţare a autorităţilor publice şi de alarmare a populaţiei din 

zonele cu risc la dezastre şi asigurarea viabilităţii acestora. 

- Verificarea mijloacelor tehnice de alarmare şi intervenţie, a viabilităţii planurilor de 

intervenţie şi evacuare în caz de incendiu, de la obiectivele turistice, unităţi şcolare şi unităţi de cult. 

 

b. măsuri pe timpul sezonului rece 

- Asigurarea înştiinţării şi transmiterii informărilor şi avertizărilor privind derularea 

fenomenelor meteorologice şi hidrologice; 

- Centralizarea, de la instituţiile publice şi operatorii economici cu atribuţii în gestionarea 

situaţiilor de urgenţă pe timpul sezonului rece, a datelor şi informaţiilor primite referitoare la 

producerea unor situaţii de urgenţă în domeniul de competenţă al acestora, a primelor măsuri luate 

şi eventualelor pierderi înregistrate şi înaintarea informărilor cu măsurile întreprinse către eşalonul 

superior şi instituţia prefectului, pentru a asigura intervenţia promptă şi operativă în domeniul de 

competenţă al acestora. 

- Participarea reprezentanţilor unităţii în cadru grupului de suport tehnic pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de înzăpeziri. 

- Menţinerea legăturii permanente cu comandamentul local pentru prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice pe timpul manifestării fenomenelor generate de ninsori abundente, 

viscol şi polei, în vederea adoptării unor măsuri specifice privind intervenţia operativă în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă. 

- Acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor comerciale 

şi turistice, în domeniul protecţiei şi evacuării personalului, organizării şi funcţionării sistemelor de 

semnalizare, alarmare, alertare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, transportului şi 

depozitării bunurilor şi valorilor, prevenirii cauzelor specifice de incendiu, punerii în funcţiune a 

mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu şi stabilirii modalităţilor concrete de legătură cu forţele 

de ordine publică. 

- Executarea de controale şi exerciţii la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din 

localităţile care au în sectorul de competenţă complexe hoteliere, în vederea verificării capacităţii de 

intervenţie a acestora şi a viabilităţii documentelor operative. 

- Avertizarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din zona de competenţă asupra 

eventualităţii producerii unor fenomene meteorologice periculoase cu urmări deosebite, pe baza 

datelor şi informaţiilor cuprinse în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile 

de specialitate. 
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- Redirecţionarea forţelor, mijloacelor şi materialelor pentru intervenţie, în funcţie de 

solicitări şi posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi cu precădere, pe timpul sărbătorilor de iarnă, 

pentru acoperirea întregii zone din competenţă, în scopul prevenirii sau limitării efectelor blocajelor 

traficului de circulaţie, produse de polei, ceaţă sau căderi masive de zăpadă. Pregătirea rezervelor de 

forţe şi mijloace, pentru a desfăşura activităţi operative temporare, destinate combaterii urmărilor 

fenomenelor specifice sezonului de iarnă. 

- Verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatice pentru 

conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate 

în apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului. 

- Reducerea timpului de răspuns a structurilor de intervenţie, în situaţia producerii unor 

evenimente, în zona de responsabilitate, prin cooptarea la acţiunile de intervenţie a forţelor şi 

mijloacelor de deszăpezire. 

- Organizarea şi desfăşurarea de controale şi acţiuni preventive, în vederea depistării şi 

înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale generatoare de dezastre, a încălcării 

reglementărilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor şi luării măsurilor ce se impun în caz de 

accidente tehnologice, explozii, incendii, avarii şi accidente cu impact asupra mediului şi populaţiei. 

- Monitorizarea operatorilor economici - surse potenţiale de risc, concomitent cu asigurarea 

stării de operativitate a subunităţilor. 

- Informarea periodică a prefectului (președintele CJSU Galați) despre măsurile adoptate, 

misiunile desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite constatate de către structurile specializate de 

urgenţă, pe teritoriul zonei de competenţă, inclusiv solicitarea sprijinului necesar în rezolvarea 

acestora.  

 

Inspectoratul de Poliţie al Județului Galaţi 

 

 În vederea realizării  obiectivelor propuse, premergător și pe timpul  sezonului de toamnă - 

iarnă 2022 - 2023, Inspectoratul de Poliție al județului Galaţi va desfășura următoarele acțiuni: 

 

a) acţiuni premergătoare sezonului rece  

 Stabilirea mijloacelor de comunicare în vederea asigurării permanente a fluxului 

informaţional decizional cu Centrele Operaţionale ale structurilor judeţene ale M.A.I. prin 

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul 

Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Galaţi.  

 Instruirea cadrelor care vor participa la activităţile ce se vor executa în această 

perioadă în vederea înţelegerii şi executării sarcinilor ce le revin, cât şi a conduitei ce trebuie 

manifestată în diverse situaţii; 

 Executarea de controale în trafic privind starea tehnică a autovehiculelor şi echiparea 

cu anvelope de iarnă; 

 Verificarea şi pregătirea autospecialelor din dotarea subunităţilor şi punerea acestora 

în perfectă stare de funcţionare, asigurarea carburanţilor şi lubrefianţilor, instruirea specială a 

efectivelor, participarea la misiuni şi menţinerea în funcţiune a mijloacelor de transmisiuni. 

 

b) acţiuni pe timpul sezonului rece 

 Asigurarea traseului informaţional cu structurile cu care se cooperează; 

 Participarea reprezentanţilor unităţii în cadrul grupei operative pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de înzăpeziri; 

 Ținerea legăturii permanente cu efectivele proprii din zonele afectate pe timpul 

manifestării fenomenelor generate de ninsori abundente, viscol şi polei în vederea adaptării unor 

măsuri specifice privind intervenţia operativă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă; 
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 Reorientarea forţelor, mijloacelor şi materialelor pentru intervenţie, în funcţie de 

solicitări şi posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi cu precădere, pe timpul sărbătorilor de iarnă, 

pentru acoperirea întregii zone de competenţă, în scopul prevenirii sau limitării efectelor blocajelor 

traficului de circulaţie, produse de polei, ceaţă sau căderi masive de zăpadă. Pregătirea rezervelor de 

forţe şi mijloace pentru a desfăşura activităţi operative temporare, destinate combaterii urmărilor 

fenomenelor specifice sezonului de iarnă; 

 Verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatice 

pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte structuri 

implicate în apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului; 

 Acordarea de sprijin administratorului de drum pentru a bloca accesul participanţilor 

la trafic pe sectoarele de drum  închise circulaţiei rutiere; 

 Sprijinirea autorităţilor locale pentru blocarea sectoarelor de drum afectate de 

intemperii până la restabilirea situaţiei de normalitate, aplicarea de măsuri polițienești pentru 

asigurarea climatului de ordine și siguranţă publică pe sectoarele de drum blocate și în localităţile 

rămase izolate.  

 Informarea periodică a grupei operative, despre măsurile adoptate, misiunile 

desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite constatate de către structurile proprii, pe teritoriul 

zonei de competenţă, inclusiv solicitarea sprijinului necesar în rezolvarea acestora. 

În cazuri de urgenţă, când starea vremii impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector de 

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

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi 

 

Pentru buna desfășurare a activității pe perioada sezonului rece îndeplinește următoarele 

acțiuni specifice: 

- verificarea materialelor şi a mijloacelor din dotarea efectivelor stabilite pentru îndeplinirea 

funcţiilor de sprijin repartizate unităţii în situaţii de urgenţă; 

- instruirea efectivelor participante la misiuni privind modul de realizare a intervenţiei cu 

măsuri calificate şi eficiente de primă urgenţă; 

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

căutare-salvare şi, după caz, evacuarea populaţiei afectate; 

- sprijinirea, potrivit competenţelor prevăzute de lege, a 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; 

- cooperarea cu celelalte structuri şi punerea la dispoziţie a forţelor şi mijloacelor de 

intervenţie, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă. 
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Garnizoana Galați 

 

Pentru buna desfășurare a activității pe perioada sezonului rece, Garnizoana Galați sprijină 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați după cum urmează: 

 

- 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.  

 

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Galați 

 

Responsabilitatea aprovizionării cu combustibili solizi a populaţiei din mediul urban şi rural 

care folosesc pentru încălzit lemne, revine Direcţiei Silvice Galaţi. 

Aprovizionarea se realizează, atât prin intermediul firmelor private specializate, cât şi direct 

din rezervele Direcţiei  Silvice Galaţi, prin ocoalele silvice din judeţ, din terenurile forestiere 

proprii.  

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.  

Direcţia Silvică poate aproviziona cu lemn pentru încălzire şi unităţile bugetare şi nonprofit, 

la preţuri de valorificare pe specii şi sortimente aprobate în Comitetul director, pe bază de comandă 

şi în baza acordurilor de parteneriat încheiate cu comunităţile locale.  

Valorificarea masei lemnoase se face prin cele patru ocoale silvice aflate în subordinea 

Direcţiei Silvice, respectiv ocoalele silvice Galaţi, Griviţa, Hanu Conachi şi Tecuci, care 

administrează fondul forestier proprietate publică a statului. 
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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. 

 

Date privind persoanele dializate si numarul de gravide aflate în evidență 

Număr persoane care necesită dializă pe grupe de vârstă 

 

0-14 ani 1 

15-19 ani 0 

20-24 ani 3 

25-29 ani 3 

30-34 ani 6 

35-39 ani 17 

40-44 ani 9 

45-49 ani 22 

50-54 ani 33 

55-59 ani 20 

60-64 ani 23 

65-69 ani 41 



 

14 
 

70-74 ani 23 

75-79 ani 10 

80 ani si peste 6 

TOTAL 217 

 

 

Unități sanitare care au în dotare aparatură pentru dializă: 

 

          1. Spitalul Clinic Județean de Urgență: Sf. Ap. Andrei” – Str. Brăilei Nr. 177 Galați – unitate 

medicală cu paturi pentru spitalizare, are în evidență 6 pacienți care necesită dializă; 

          2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan”  – Str. Ghe. Asachi nr. 2 Galați – unitate 

medicală cu paturi pentru spitalizare, are în evidență 11 pacienți care necesită dializă; 

          3. Centrul de Dializă Diaverum – Str. Brăilei nr.156A – unitate medicală în sistem privat, fără 

paturi pentru spitalizare, are în evidență 200 de pacienți care necesită dializă. 

 

Repartiția pe localități a persoanelor care necesită dializă, conform domiciliului 

consemnat în C.I. 

 

Mun.Galați 103 

Mun.Tecuci 13 

Oraș Tg.Bujor 2 

Oraș Berești 2 

Băleni 3 

Băneasa 1 

Barcea 4 

Berești Meria 1 

Buciumeni 1 

Bucești 2 

Cerțești 2 

Corod 3 

Costache Negri 1 

Cuca 1 

Cudalbi 6 

Drăgănești 1 

Drăgușeni 1 

Fârtănești 3 
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Frumușița 5 

Fundeni 1 

Ghidigeni 1 

Gohor 2 

Grivița 4 

Independența 4 

Ivești 4 

Jorăști 1 

Liești 3 

Măstăcani 3 

Matca 4 

Munteni 2 

Nămoloasa 1 

Negrilești 3 

Pechea 4 

Piscu 2 

Puricani 1 

Rădești 1 

Șendreni 3 

Slobozia Conachi 2 

Smârdan 2 

Tulucești 2 

Țepu 1 

Umbrăresti 4 

Valea Mărului 2 

Vârlezi 1 

Vlădești  1 

București 1 

Prahova 1 

Odessa - Ucraina 1 
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Număr femei însărcinate 

 

La sfârșitul trimestrului III 2022, în județul Galați erau luate în evidență 1250 gravide, din 

care 686 în mediul urban și 564 în mediul rural.   

 

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

 

În perioada 01.11.2022 - 31.03.2023 , în cadrul Sucursalei CREIR CF Galaţi funcţionează 

Comandamentul Operaţional Regional (COR) pentru urmărirea şi coordonarea acţiunilor de 

deszăpezire şi intervenţie operativă în caz de necesitate în baza unui „Plan de Combatere a 

Înzăpezirilor”. În cadrul Comandamentului Operaţional Regional vor funcţiona Comandamentele 

Locale.  

Comandamentele din cadrul Sucursalei CREIR sunt asigurate la toate  nivelurile cu personal 

de linii, instalaţii şi trafic.  

Pentru a preîntâmpina înzăpezirea liniilor de cale ferată pe porţiunile expuse, se execută 

lucrări de apărare care constau în crearea unor obstacole împotriva curentului de zăpadă, amplasate 

înainte de porțiunea de linie expusă înzăpezirii, capabile să reţină zăpada lângă linia de apărare. 

Aceste lucrări se execută din panouri parazăpezi, plantaţii. 

În cazul ninsorilor abundente, pe raza de acţiune a Sucursalei CREIR CF Galaţi va acţiona 

un plug de zăpadă  PZH, repartizat pe toate liniile CF ale  Sucursalei CREIR CF Galaţi. Pentru 

acţionarea plugului de zăpadă în vederea deszăpezirii liniilor afectate de căderile de zăpadă, 

conducerea SRTFM Galaţi asigură locomotivă tip LDE, la cererea COR. 

Acţiunea de deszăpezire va fi realizată cu personal din toate ramurile CFR, repartizat pe 

zone și trei ture de intervenţie, în staţiile stabilite în prealabil, de comun acord de către conducătorii 

Diviziilor de Linii, Instalaţii şi Trafic. 

În vederea unei mai bune cunoaşteri a situaţiilor din teren şi în scopul menţinerii în circulaţie 

a trenurilor de călători, la începerea precipitaţiilor sub formă de ninsoare pe raza de activitate a 

Sucursalei CREIR CF Galaţi vor mai acţiona şi locomotive izolate de patrulare menţinându-se atâta 

timp cât acţiunea de patrulare este eficientă şi nu există nici un pericol de a fi înzăpezite. 

Starea liniilor CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Galaţi este raportată în permanenţă 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

 Administraţia Fluvială a Dunării de Jos 

 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii  în perioada  sezonului rece 2022 - 2023, 

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos urmăreşte  realizarea următoarelor obiective: 

 Verificarea căilor de acces la nave, înlăturarea obstacolelor, asigurarea iluminatului 

la schele şi a căilor de acces; 

 Pregătirea celor 5 remorchere de intervenţie şi spargerea gheţii.  

 Contactarea altor societăţi care dispun de nave pentru participarea la acţiunea de 

spargere a gheţii; 

 Procurarea de combustibili şi lubrifianţi pentru desfăşurarea activităţii pe timpul 

iernii şi stocarea în principalele puncte de lucru (Sulina, Tulcea, Galaţi, Brăila, Călăraşi, Giurgiu, 

Drobeta Turnu Severin); 

 Stabilirea unor măsuri privind activitatea parcurilor de nave la rece; 

 Verificarea şi completarea aparaturii de navigaţie şi de comunicaţie. 

 Schimbarea semnalizării plutitoare de vară cu semnale adecvate pentru perioada de 

iarnă a început în data de 01.11.2022 şi se va finaliza până la data de 20.12.2022. Semnalizarea de 
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iarnă  va fi menţinută  în teren pe o perioadă de aproximativ 4 luni, timp în care se vor executa un 

număr minim de 13 curse de semnalizare pe întreaga zonă de navigaţie a Dunării.  

 

Administraţia Porturilor  Dunării Maritime 

 

C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. - Galați va acționa în 

perioada sezonului rece 2022 – 2023 pentru asigurarea funcționării în bune condiții a activităților 

portuare precum și pentru exploatarea în siguranță a mijloacelor navale, auto și clădirii 

administrative, pe care le deține. 

S-au realizat sau sunt în curs de definitivare, până la sfârșitul lunii noiembrie 2022, activități 

pregătitoare la navele din dotare pentru depășirea în bune condiții a sezonului rece, după cum 

urmează: 

a.  Verificări tehnice pentru motoarele principale, auxiliare, instalații electrice de iluminat și 

semnalizare, generatoare, instalații de manevră și legare; 

b. Aprovizionarea cu materiale specifice activității portuare, combustibili, lubrifianți, 

materiale de întreținere și vitalitate; 

 c.  Toate navele companiei sunt asigurate cu parâme metalice și vegetale, existând și 

rezerve la parâme; 

 d.  În caz de îngheț al Dunării, se vor efectua operațiuni de spargere a gheții în bazinele 

portuare Docuri și Bazinul Nou - Galați, acțiuni pentru care s-au prevăzut sume în buget; 

 e.  Administrația portuară, în colaborare cu Căpitănia de Port Galați, au obligația ca, până la 

01 noiembrie a fiecărui an, să stabilească zonele pentru organizarea iernaticului. 

 Mijloace tehnice de intervenție sau suport, dotate cu echipamente și materiale de intervenție: 

 Șalupa Raza – Salvare și remorcare – preluare deșeuri menajere; 

 Șalupa Sălceni – Remorcare – preluare deșeuri menajere; 

 Nava ECOPORT 2 (nepropulsată) – Navă fluvială de depoluare – Preluare și 

procesare hidrocarburi și ape menajere; 

 Nava ECO DUNĂREA 2 – Navă fluvială de depoluare – preluare 

hidrocarburi și ape uzate menajere; 

 Nava ECOEXPRES – Salvare și remorcare – măsurători și asistență la 

transbord la produse periculoase.   

 

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, asigurând: 

o spargerea gheții în jurul piloților de la mirele hidrometrice; 

o supravegherea clapeților și funcționalitatea subtraversărilor;  

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

 

Distribuție Energie Electrică România  - Sucursala de Distribuţie Galaţi 

 

Desfășurarea activității de mentenanță a instalațiilor electrice din gestiune se face în 

conformitate cu „Programul de acțiune toamna – iarna pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 

martie 2023”.  
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Acesta conține lucrările necesar a se executa pentru asigurarea funcționării, în parametrii 

normali, a instalațiilor electrice. În situații de avarii determinate de condițiile meteo deosebite (vânt, 

ploi, furtuni, ninsori, chiciură) S.D.E.E. Galați intervine, prin personalul operativ propriu, în 

depistarea și separarea zonei cu defect și realimentarea  consumatorilor, iar pentru remedierea 

instalațiilor electrice afectate comandă lucrările necesare  către AISE Galați.  

 De asemenea, programul conține măsuri tehnice, organizatorice și administrative pentru 

asigurarea funcționării în condiții corespunzătoare a instalațiilor electrice (controale, revizii tehnice, 

reparații, scheme de deschiciurare, scheme normale de funcționare, verificare funcționare 

echipamente telecomandate, verificare rețele, lichidarea punctelor slabe din instalațiile electrice, 

telecomunicații) asigurarea personalului propriu cu echipament de lucru și de protecție. 

 

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

Galaţi   

Pentru perioada sezonului rece 2022 - 2023, S.C. Distrigaz Sud Reţele - Direcţia Regională 

Est de Distribuţie - Punct de lucru Galați are asigurate condiţiile și mijloacele tehnice și umane 

pentru furnizarea gazelor naturale la parametrii cantitativi și calitativi către toți clienţii în baza 

contractelor încheiate. 

La nivelul Distrigaz Sud Reţele, recepţia solicitărilor și realizarea intervenţiilor de urgență 

sau depanaj gaz se face în regim 24 / 24 ore și anume: Centrul de Apel Depanaj (CAD) - nr. telefon 

021/9281, Cadre de Permanență Regionale (CPR), Agenţi de intervenţie (AIU) și echipe de sprijin. 

În cazul producerii unei situaţii de urgență, Distrigaz Sud Reţele declanşează Planul de 

organizare intervenţii gaz - PLAN CRIZA DGSR, care are ca obiectiv determinarea metodelor și a 

mijloacelor de intervenţie pentru gestionarea evenimentelor importante din domeniul distribuţiei 

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

măsurilor ce vor limita repercusiunile din punct de vedere al securităţii și continuităţii alimentării cu 

gaze naturale, avându-se în vedere respectarea principiilor de prioritizare și menţinere a securităţii 

persoanelor și bunurilor. 

De asemenea, pentru a preîntâmpina și rezolva unele probleme ce pot apărea din cauza 

temperaturilor scăzute în sezonul rece, s-au luat și se iau următoarele măsuri:      

  • asigurarea mentenanței componentelor sistemului de distribuţie, în conformitate cu 

prevederile NTPEE 2018; 

•   constituirea şi consemnarea echipelor de intervenţie suplimentare care pot interveni în 

sistemul de distribuţie în orice moment; 

•  intensificarea supravegherii funcţionării sistemului de distribuţie atât cu mijloace 

electronice cât și fizic în teren; 

•   asigurarea măsurilor suplimentare cu privire la disponibilitatea resurselor materiale și 

umane necesare.   

 

Serviciul de Ambulanță Județean Galați 

 

Pentru  perioada de iarnă, Serviciul de Ambulanță  Galați este pregătit  de intervenție, atât cu 

resursă umană, cât și cu baza logistică, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice situațiilor de urgentă. 

Pentru acoperirea cât mai eficientă a teritoriului întregului județ, SAJ este structurat 

astfel: 

 Stația centrală Galati 

 Substația Tecuci 

 Substația Tg. Bujor 

 Substația Ivești 
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 Substația Tudor Vladimirescu 

 Substația Pechea 

 Substația Berești 

 

a) BAZA LOGISTICA 

 

Număr total de ambulanțe: 53, din care: 

- ambulanțe tip C2:  4 

- ambulanțe tip B1/B2 : 38 

- ambulanțe tip A1/2 : 10 

- ACD :  1 

- echipament de salvare si transport pe timp de iarna Snowmobil: 1 

 

Numărul și tipul de ambulanțe repartizate pe fiecare stație și substație:  

 

Stația centrală Galați – total: 23 de ambulanțe 

Adresa: Galati, Str. FOCSANI nr. 1 

Tip de Ambulanta Număr ambulanțe 

C2 3 

B1/B2 13 

A1/2 5 

ACD 1 

Substația Tecuci - Total: 9 ambulanțe  

Adresa: Tecuci, Str. 1Decembrie 1918, nr. 29 

Tip de Ambulanta Număr ambulante 

B1/B2 7 

A1/2 2 

Substația Tg. Bujor Total: 12 ambulanțe 

Adresa: Tg. Bujor, str. General Eremia Grigorescu, nr. 97 

Tip de Ambulanta Număr ambulante 

C2 1 

B1/B2 9 

A1/2 2 

Substația Ivești  Total: 2 ambulanțe 

ADRESA: Ivești, str. General Eremia Grigorescu, nr. 740 (DN 25) 

Tip de Ambulanta Număr ambulanțe 

B1/B2 2 

Substația Tudor Vladimirescu Total: 2 ambulanțe 

Adresa: Tudor Vladimirescu, str. Dispensarului  nr.679 

Tip de Ambulanta Număr ambulante 

B1/B2 2 

Substația Pechea Total: 3 ambulanțe  

Adresa: Pechea, str. Suhurlui nr. 81 

Tip de Ambulanta Număr ambulante 
B1/B2 3 
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Substația Berești Total: 3 ambulanțe  

Adresa: Berești, Str. Muzicii nr. 1A 

Tip de Ambulanta Număr ambulante 

B1/B2 2 

A1 1 

Pentru asigurarea funcționării, în bune condiții, a parcului auto pe timpul iernii, începând cu 

luna septembrie au fost întreprinse următoarele măsuri: 

 efectuarea inspecției tehnice periodice cf. normelor in vigoare; 

  revizia tehnică completă a ambulanțelor; 

 aprovizionarea  cu  anvelope  de  iarnă,  câte  4  bucăți + 1 rezervă pentru 

fiecare ambulanță; 

 aprovizionarea cu lanțuri antiderapante; 

 achiziționarea de lopeți și săculeți cu material antiderapant; 

 achiziționarea de antigel; 

 verificarea instalațiilor de încălzire pentru fiecare ambulanta; 

 pregătirea snowmobilului pentru intervenție în urgență. 

 

b) RESURSA UMANĂ 

 

Personalul operativ cuprinde un total de 237 angajați, repartizați pe stația centrala si 

substații, astfel: 

 

 

Stația centrală/ 

substația 

 

MEDICI 

 

ASISTENTI 

 

AMBULANȚIERI 

Galați 17 67 53 

Tecuci 0 17 18 

Târgu. Bujor 1 11 11 

Ivești 0 5 5 

Tudor Vladimirescu 0 5 5 

Pechea 0 6 6 

Berești 0 5 5 

TOTAL 18 116 103 

Fiecare persoană implicată în acordarea asistenței medicale de urgență prespitaliceasca va 

fi instruită cu privire la respectarea atribuțiilor care î i revin în caz de activare a planului de 

intervenții în caz de fenomene meteo cu risc direct asupra misiunilor de urgență. 

 

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. 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi 

 

Desfăşurarea activităţii pe timpul iernii în unităţile şcolare din judeţul Galaţi revine în 

sarcina Inspectoratului Judeţean Şcolar, sens în care sunt urmărite a fi realizate următoarele 

activități: 

1. Funcționarea în bune condiții a sistemului de încălzire, care presupune: 

-  verificarea și avizarea stării de funcționare a echipamentelor și instalațiilor de încălzire de 

către firme specializate/autorizate; 

- asigurarea combustibilului necesar sistemului de încălzire – contract cu furnizori de 

energie sau procurarea cantității necesare de combustibil solid și depozitarea acestuia în condiții 

corespunzătoare; 

- existența personalului instruit/autorizat pentru utilizarea sistemului de încălzire; 

- instruirea personalului didactic auxiliar și nedidactic de la nivelul unității de învățământ cu 

privire la respectarea cu strictețe a normelor de apărare împotriva incendiilor specifice sobelor cu 

acumulare de căldură. 

2. Asigurarea funcționalității mijloacelor proprii de transport, ȋn speţă: 

- verificarea stării de funcționare a mijloacelor de transport școlar și efectuarea lucrărilor de 

reparare și revizie; 

- echiparea corespunzătoare a mijloacelor de transport școlar pentru sezonul rece (anvelope 

de iarnă, material antiderapant, unelte pentru deszăpezire, etc.); 

- asigurarea cantității de carburant necesar efectuării curselor de transport pentru o perioadă 

de 7-14 zile. 

3. Desfășurarea activității în condiții de iarnă, permanența informațională și de decizie în 

rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din județul Galați, respectiv: 

- instruirea personalului angajat (didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic) al 

fiecărei unități de învățământ privind desfășurarea activităților specifice în condițiile producerii 

unor fenomene meteorologice deosebite, caracteristice sezonului rece; 

- monitorizarea măsurilor luate la nivelul unităților de învățământ în colaborare cu 

reprezentanții autorităților publice locale privind pregătirea pentru sezonul de iarnă; 

- verificarea modului de funcționare a mijloacelor tehnice de comunicații necesare pentru 

realizarea eficientă a fluxului informațional între unitatea de învățământ și I.Ș.J. Galați în vederea 

informării oportune asupra realizării activităților specifice, precum și asupra situațiilor noi apărute; 

- aplicarea măsurilor organizatorice necesare asigurării continuității activităților specifice în 

toate unitățile de învățământ din județul Galați, pe durata avertizărilor meteorologice sau atunci 

când apar situații neprevăzute. 

 

 

PREFECT 

Gabriel-Aurelian PANAITESCU 

 

 

 Șef serviciu 

                                                         Codruț Dumitrache 

 

 

 

 Consilier superior 

  Adrian Moraru 


