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 Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a hotărârilor Comitetului Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă, a Planului de activităţi pentru anul 2021 şi a ordinelor prefectului 

emise în acest sens. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila funcţionează sub directa 

coordonare a prefectului, în calitate de președinte, sprijinit de cei 2 vicepreşedinţi 

(preşedintele Consiliului Judeţean şi inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de 

urgenţă), cuprinde un număr de 38 membri, iar activitatea sa este sprijinită de 15 

grupuri de suport tehnic specializate pe tipuri de risc. 

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate de C.J.S.U. Brăila a vizat 

eficientizarea acţiunilor de prevenire în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi  

gestionarea operativă a intervenţiilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.  
 

 

 

I. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ LA NIVEL JUDEŢEAN ŞI 

LOCAL. MĂSURI ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA NORMALIZĂRII SITUAŢIEI DIN 

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE AFECTATE 
 

➢ ACŢIUNILE ŞI MĂSURILE CU CARACTER PREVENTIV 
 

Comitetul Judeţean pentru situaţii de urgenţă a asigurat: 

- monitorizarea permanentă a evoluţiei cotelor şi debitelor fluviului Dunărea, râurilor 

Buzău, Călmăţui şi Siret, în cooperare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă; 

- informarea Centrului Operaţional Naţional şi Instituţiei Prefectului – judeţului 

Brăila, în cazul intrării în diferite faze de apărare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 

apărare împotriva inundaţiilor; 

 - informarea mass-mediei locale, regională şi naţională cu privire la măsurile şi 

acţiunile întreprinse de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila; 

 - acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici şi unităţilor 

http://arq.ro/?s=prevenire
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de agrement pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi asigurarea 

mijloacelor tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor; 

 - stabilirea și implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, generată de virusul SARS-CoV-2. 

În anul 2021 au fost emise 91 ordine ale prefectului pe linia situaţiilor de 

urgenţă, faţă de 107 în anul 2020 (anexa nr. 1), iar Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, s-a întrunit în 457 şedinţe, toate 

organizate la distanță (în scopul diminuării riscului de infectare cu COVID-19), din care 

1 ordinară şi 456 extraordinare (anexa nr. 2), în cadrul cărora au fost adoptate 456 

hotărâri, ce au vizat: 

- constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în vederea 

punerii în aplicare a măsurilor stabilite în hotărârile adoptate succesiv de Guvernul 

României pe parcursul anului 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- punerea în funcțiune/încetarea funcționării a 17 stații de desecare aflate în 

administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brăila pentru 

prevenirea inundării terenurilor agricole și a infrastructurii de îmbunătățiri funciare; 

- încetarea funcţionării ca locaţie alternativă ataşată Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Brăila pentru izolarea persoanelor suspecte a fi infectate cu noul coronavirus 

(COVID-19) a Hotelului „Sport” din municipiul Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 2; 

- înființarea unor centre temporare de vaccinare împotriva Covid-19 din orașul 

Ianca, respectiv din orașul Însurăței; 

- stabilirea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din 

județul Brăila pentru începutul semestrului II al anului școlar 2020-2021; 

- stabilirea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul 

Brăila pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, începând cu anumite date; 

- modificarea scenariului de funcționare pentru anumite unități de învățământ din 

județul Brăila pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021;  

- aprobarea Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Brăila pentru anul 2021;  

- schimbarea temporară a destinației, din spațiu de învățământ în structură 

medicală cu destinația „Centru de Vaccinare anti-Covid-19” a Sălii de sport a Școlii 

Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Municipiul Brăila; 

- schimbarea temporară a destinației, din spațiu de învățământ în structură 

medicală cu destinația „Centru de Vaccinare anti – Covid - 19” a Sălii de sport a 

Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” din municipiul Brăila; 

- suspendarea/reluarea cursurilor școlare/preșcolare în unitățile/instituțiile de 

învățământ din județul Brăila, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de 

COVID-19; 

- restituirea spațiului și a aparaturii puse la dispoziția Direcției  de Sanatate 

Publică Brăila de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

Brăila, în baza H.C.J.S.U. nr. 14/ 25.03.2020; 

- aprobarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor pentru unitățile de 

învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a județului Brăila; 
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- menținerea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor pentru unitățile 

de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a județului Brăila, aprobat prin 

H.C.J.S.U. Brăila nr. 327/2021 și pentru săptămâna 20 - 24.09.2021; 

- solicitarea unui ajutor umanitar de urgență prin distribuirea unor construcții 

ușoare din elemente modulare (containere) de la Administrația Națională a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale, în contextul epidemiologic actual generat de pandemia de 

COVID-19; 

- suspendarea activităţii cu prezenţă fizică în unitatea de învăţământ 

preuniversitar - Grădiniţa Mihail Kogălniceanu, structură a Şcolii Gimnaziale ,, 

Costache Grigore Șuțu", din comuna Șuțești, județul Brăila, în contextul confirmării 

unui caz de COVID-19, în perioada 05.10 - 09.10.2021; 

- suspendarea activităţii didactice cu prezenţă fizică în unitatea de învăţământ  - 

Colegiul Naţional ,,Gheorghe M. Murgoci", din municipiul Brăila, în perioada 14.10 - 

27.10.2021, în contextul confirmării mai multor cazuri de COVID-19; 

- reluarea activității didactice cu prezență fizică în unitatea de învățământ – 

Grădinița cu program normal Mihail Kogălniceanu, structură a Școlii Gimnaziale 

„Costache Grigore Șuțu”, din comuna Șuțești, județul Brăila începând cu data de 

19.10.2021; 

- suspendarea activității didactice cu prezență fizică la nivelul Grădiniței cu 

program prelungit nr. 5 (întreaga unitate de învățământ), structură arondată Grădiniței 

cu program prelungit nr. 2, din municipiul Brăila, în perioada 19.10 – 01.11.2021, în 

contextul confirmării mai multor cazuri de COVID-19; 

- suspendarea activității didactice cu prezență fizică la nivelul Grădiniței cu 

program prelungit nr. 51 (întreaga unitate de învățământ), din municipiul Brăila, în 

perioada 19.10 – 01.11.2021, în contextul confirmării unui caz de COVID-19; 

- schimbarea temporară a destinației unui spațiu localizat în cadrul BRĂILA 

PROMENADA MALL S.R.L. din Unitatea Administrativ Teritorială Chiscani, în 

structură medicală cu destinația „Centru de vaccinare anti – COVID 19”;  

- schimbarea temporară a destinației, din spațiu de învățământ în structură medicală 

cu destinația „Centru de vaccinare anti – COVID 19”, a Sălii de sport a școlii "Nedelcu 

Chercea", din Municipiul Brăila; 

- schimbarea temporară a destinației, din spațiu de învățământ în structură 

medicală cu destinația „Centru de vaccinare anti – COVID 19”, a Sălii de sport a 

Liceului "Edmond Nicolau", din Municipiul Brăila; 

- schimbarea temporară a destinației unui spațiu proprietatea S.C. VARD S.A. 

BRĂILA, în structură medicală cu destinația „Centru de vaccinare anti – COVID 19”; 

- reluarea activității didactice în unitățile de învățământ - Colegiul Național 

„Gheorghe M. Murgoci”, Grădinița cu program prelungit nr. 5 (întreaga unitate de 

învățământ), structură arondată Grădiniței cu program prelungit nr. 2 și Grădinița cu 

program prelungit nr. 51 (întreaga unitate de învățământ), din municipiul Brăila, 

începând cu data de 08.11.2021; 

- înființarea/încetarea funcționării unui Centru de vaccinare împotriva COVID-19, 

de tip „drive-through”, în satul Vărsătura, comuna Chiscani, județul Brăila; 

- aprobarea Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Brăila pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor 

în sezonul rece 2021 – 2022 și pe timpul sărbătorilor de iarnă. 
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Pentru prevenirea producerii arderilor necontrolate, pe fondul acţiunilor de 

igienizare a terenurilor agricole, de efectuare a curăţeniei de primăvară în gospodării 

sau de utilizare a focului deschis în zonele de agrement, prin intermediul Inspecţiei de 

Prevenire din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă au fost transmise comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă măsuri pentru: 

- instruirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea 

îndeplinirii cu profesionalism a misiunilor de prevenire şi intervenţie; 

- afişarea la sediile primăriilor şi în alte locuri publice, prin grija secretarilor a 

Ordinului Prefectului nr. 135 din 14.04.2016 privind evitarea producerii incendiilor 

ca urmare a folosirii focului deschis pentru arderea miriştilor, a acţiunilor de 

igienizare a terenurilor, a distrugerii prin ardere a resturilor menajere, furajere sau a 

vegetaţiei uscate din grădini şi curţi; 

- organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de prevenire a incendiilor (controale şi 

activităţi informativ-educative) la gospodăriile cetăţeneşti şi zone de agrement, cu 

participarea specialiştilor din componenta preventivă a serviciilor voluntare pentru 

situaţii de urgenţă; 

- menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare, de 

alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces şi intervenţie, pentru 

reducerea timpilor de răspuns şi a facilitării unei intervenţii rapide şi eficiente în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă; 

- angrenarea prin grija voluntarilor din componenta preventivă a serviciilor 

voluntare, a reprezentanţilor bisericilor locale în activităţi specifice de informare 

preventivă a cetăţenilor, cu prilejul slujbelor religioase asupra interdicţiei utilizării 

focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole şi a curţilor; 

- sancţionarea tuturor celor care nu respectă reglementările specifice, conform 

competenţelor şi legislaţiei în vigoare. 

 

➢ MĂSURI ŞI ACŢIUNI ÎN PLAN OPERATIV 

Pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă, la nivelul 

judeţului Brăila, au fost stabilite şi întreprinse măsuri pentru: 

- monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor hidrometeorologice, asigurarea 

fluxului informaţional-decizional cu preşedintele şi membrii comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă; 

- transmiterea tuturor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a măsurilor 

privind obligativitatea instituirii serviciului de permanenţă la sediul primăriilor,  

avertizarea populaţiei, participarea la acţiunile de intervenţie cu utilajele şi 

echipamentele din dotare şi crearea condiţiilor necesare asigurării populaţiei cu alimente 

şi materiale de strictă necesitate; 

- asigurarea comunicării publice, la nivel judeţean, pe principiul „vocii unice” de 

către persoana responsabilă cu informarea publică din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Brăila; 

- transportul din timp a gravidelor la termen şi persoanelor care necesitau 

tratament prin dializă la unităţile sanitare; 

- pregătirea forţelor şi mijloacelor tehnice ce ar putea fi utilizate în situaţii de 

urgenţă şi prioritizarea acţiunilor de intervenţie, pe localităţi şi categorii de drumuri 

precum şi a mijloacelor de transport şi tractare pentru acordarea ajutorului 

participanţilor la trafic, imobilizaţi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile; 
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- centralizarea datelor privind forţele şi mijloacele implicate în gestionarea 

situaţiilor create şi raportarea operativă la Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi Instituţia Prefectului; 

- asigurarea funcţionări reţelelor de distribuţie a energiei electrice, a serviciilor 

de utilitate publică, precum şi a reţelelor de comunicaţii şi informatică; 

- constituirea unor filtre de informare asupra circulaţiei, din cadrul efectivelor 

inspectoratelor de poliţie şi jandarmi, pe sectoarele de drum afectate, în vederea 

informării participanţilor la trafic asupra stării de practicabilitate sau asupra eventualelor 

situaţii de blocare/îngreunare a circulaţiei pe anumite porţiuni, precum şi interzicerea 

accesului pe acestea; 

- pornirea staţiilor de desecare din administrarea Agenției Naționale de 

Îmbunătăţiri Funciare, în vederea prevenirii calamitării terenurilor agricole şi evacuării 

apei în exces; 

- diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2. 

 

 

 II. ORDINE EMISE PE LINIA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ DE CĂTRE 

PREFECTUL JUDEŢULUI BRĂILA, ÎN CALITATE DE PREŞEDINTE AL 

CJSU BRĂILA 
 

 În vederea stabilirii măsurilor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă, pe tipuri de risc, dar şi pentru constituirea/actualizarea componenţei 

organismelor interinstituţionale de la nivelul judeţului, au fost emise 91 de ordine ale 

prefectului, care au constat în principal, în: 

- actualizarea componenţei şi a sarcinilor Centrului local de combatere a bolilor 

transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor; 

- actualizarea comisiilor de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 

animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 

transmisibile ale animalelor; 

- aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul 

județului Brăila în anul 2021”; 

- constituirea comisiei de verificare a situaţiilor semnalate de primarii unităţilor 

administrativ-teritoriale din județul Brăila și/sau de Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 

Funciare Brăila a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în legătură cu potențiala 

afectare a unor localităţi, a unor terenuri agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri 

funciare şi a construcţiilor hidrotehnice prin inundare; 

- constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile 

de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului 

Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului 

acţiunilor de verificare; 

- actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 

focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul următoarelor unități 

administrativ-teritoriale din judeţul Brăila: orașul Ianca; comunele: Măxineni, Cazasu, 

Romanu, Gemenele, Surdila Greci, Galbenu, Siliștea, Salcia Tudor, Grădiștea, Frecăței, 

Mărașu, Vădeni, Râmnicelu, Vișani, Movila Miresii, Bordei Verde și Berteștii de Jos;  
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- stabilirea/actualizarea componenței Nucleului de coordonare a vaccinării 

împotriva SARS-CoV-2 din cadrul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei (C.J.C.C.I.) Brăila; 

- constituirea comisiei de specialitate, în domeniile agricol și construcții 

civile/hidrotehnice, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților 

Administrativ-Teritoriale: Vădeni, Însurăței, Chiscani și Măxineni, în urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase; 

- aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2021; 

- constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 

construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile 

interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător; 

- aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 

în diverse exploatații (de tip gospodărie a populației, exploatație comercială) de la 

nivelul Unităților Administrativ-Teritoriale: orașul Ianca; comunele: Tufești; Tudor 

Vladimirescu; Salcia Tudor; Berteștii de Jos;  

- aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 

supraveghere a focarului de pestă porcină africană în diverse exploatații (de tip 

gospodărie a populației, exploatație comercială, fond de vânătoare) de la nivelul 

Unităților Administrativ-Teritoriale: orașul Ianca; comunele: Măxineni, Surdila Greci, 

Galbenu, Siliștea, Zăvoaia, Racovița, Salcia Tudor, Romanu, Râmnicelu, Cazasu, 

Movila Miresii, Bordei Verde, Gemenele, Vișani și Berteștii de Jos. 

 

 

III. ACŢIUNILE DESFĂŞURATE DE SECRETARIATUL TEHNIC 

PERMANENT AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) din Hotărârea Guvernului 

României nr. 1492/2004 şi art. 14, alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004, Centrul Operaţional Judeţean a asigurat Secretariatul tehnic permanent al 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

Activitatea Secretariatului tehnic permanent din cadrul Centrului Operaţional 

Judeţean a constat, în principal, în: 

- convocarea membrilor, difuzarea ordinii de zi a şedinţelor precum şi a 

documentelor emise către toate componentele comitetului judeţean, asigurarea lucrărilor 

şi operaţiunilor de secretariat pe timpul şedinţelor precum şi întocmirea minutelor; 

 - centralizarea datelor prevăzute în Planurile de asigurare cu resurse umane, 

materiale şi financiare a unităţilor administrativ teritoriale şi întocmirea Planului 

judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesar pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

- actualizarea documentelor operative ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă şi informarea operativă a preşedintelui acestuia şi Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă, cu privire la situaţiile de urgenţă produse pe raza judeţului Brăila; 

 - transmiterea de atenţionări către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, 

structurile judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne şi altor instituţii cu atribuţii în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă, în urma: 
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• atenţionărilor / avertizărilor meteorologice primite de la Administraţia 

Naţională de Meteorologie (71 informări, 64 atenţionări meteorologice 

COD GALBEN și 17 avertizări COD PORTOCALIU, 82 atenţionări de 

fenomene meteorologice periculoase imediate COD GALBEN, 16 avertizări 

imediate COD PORTOCALIU și 1 COD ROȘU – anexele nr. 3 şi 4); 

- sprijinirea personalului din cadrul Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției în vederea raportării cu celeritate și la timp a tuturor datelor 

solicitate, în contextul epidemiologic actual; 

- implementarea în aplicațiile dedicate pentru raportare privind situația 

înregistrată la nivelul zonei de competență cu privire la misiunile și acțiunile desfășurate 

în contextul COVID-19 și a situațiilor în care au fost dispuse măsuri de izolare sau 

carantină pentru persoanele care au revenit în țară din zone cu risc sau ca urmare a 

intrării în contact cu persoane confirmate/suspecte de infecție cu noul coronavirus. 

În vederea asigurării planificării misiunilor specifice pe tipuri de risc, în anul 

2021, au fost actualizate următoarele documente de conducere: 

- Planul roșu de intervenție al județului Brăila; 

- Concepția privind planificarea, pregătirea organizarea și desfășurarea acțiunilor 

de răspuns în situații de urgență în zona de competență a ISUJ Brăila; 

- Planul de evacuare a populației și a bunurilor din unele localități ale județului 

Brăila în situații de urgență; 

- Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Brăila; 

- Schema cu riscurile teritoriale din zona de competență a ISUJ Brăila; 

- Planul județean de prevenire și intervenție în caz de urgență nucleară și 

radiologică pe teritoriul județului Brăila; 

- Planul de evacuare în situații de urgență al ISUJ Brăila; 

- Planul de cooperare între ISUJ Brăila și IJJ Brăila. 
 

 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE A REPREZENTANŢILOR 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
 

 

Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat, 

respectându-se, în parte, activitățile prevezute în „Planul de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021”, aprobat de prefectul judeţului Brăila şi avizat 

pe linie de specialitate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

Pregătirea a avut ca scop cunoaşterea şi însuşirea modului de acţiune în vederea 

asigurării protecţiei cetăţenilor şi bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea şi 

înlăturarea urmărilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 

În scopul creşterii gradului de cunoaştere în rândul populaţiei a semnificaţiei 

semnalelor acustice de alarmare precum şi pentru antrenarea personalului autorităţilor 

locale cu responsabilităţi în domeniu privind aplicarea procedurilor specifice şi modul 

de lucru cu echipamentele de înştiinţare-alarmare, în anul 2021, au fost planificate 24 și 

executate 18 antrenamente bilunare de înştiinţare-avertizare prin care s-a urmărit 

modul de răspuns al comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor 

economici sursă de risc în diferite situaţii de urgenţă. 

În vederea verificării permanente a capacităţii de intervenţie, a viabilității 

planurilor de cooperare și a procedurilor specifice pentru gestionarea tipurilor de risc, 
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dar şi pentru pregătirea componentelor de management al situaţiilor de urgenţă de la 

nivel judeţean şi local, având în vedere situația epidemiologică determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României și a măsurilor pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în decursul anului 2021 la 

nivelul zonei de competenţă s-au desfășurat 4 exerciții de conducere, fără acțiune în 

teren (EXCON), având tematică diversificată pe tipuri de risc, la care au fost angrenate 

și persoanele cu atribuții în gestionarea situaţiilor de urgenţă de la nivel local și 

județean, astfel: 

- gestionarea unei situații de urgență generate de un incendiu izbucnit la fondul 

forestier (Ocolul Silvic Lacu Sărat); 

- gestionarea unei situații de urgență generate de un accident de aviație civilă 

(aerodromul Vădeni); 

- gestionarea unei situații de urgență generate de un seism major în Zona seismică 

Vrancea, ce a afectat și municipiul Brăila - zona centrului istoric; 

- gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unei inundaţii de 

amploare în bazinul inferior al râului Siret – localitatea Corbu Vechi, comuna Măxineni. 

 

 V. ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR CU ATRIBUŢII DIN CADRUL 

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 

 5.1 DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR BRĂILA  

În anul 2021, pe raza judeţului Brăila au fost gestionate 47 focare de leucoză 

enzootică bovină (23 focare stinse), 3 focare de tuberculoză - stinse şi 34 focare de 

Pestă Porcină Africană (23 focare stinse la gospodăriile populației, 7 focare active la 

fonduri de vânătoare și 4 focare la societăți comerciale). 

În urma examinărilor serologice şi respectiv a acţiunilor de tuberculinare, pentru 

animalele care au reacţionat pozitiv au fost elaborate şi puse în aplicare Programe de 

masuri pentru supravegherea, controlul si eradicarea focarelor (declararea oficială, măsuri 

restrictive de circulaţie, eliminarea animalelor pozitive din efectiv, supravegherea 

animalelor receptive şi măsuri de decontaminare, dezinsecţie şi deratizare). 

În domeniul produselor alimentare de origine animală şi non-animală, în vederea 

eliminării riscurilor directe sau indirecte asupra sănătății umane, s-a intervenit în timp 

util în notificările de alertă și informative transmise prin Sistemul i-RASFF (Sistemul 

Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje) și prin Sistemul AAC (Asistență și 

Cooperare Administrativă). 

În cadrul notificărilor s-au gestionat riscuri legate de: contaminări microbiologice 

(6 notificări), depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide în produs (23 

notificări), infestare cu paraziţi (o notificare), deficiențe privind etichetarea și/sau 

ambalarea (o notificare), depășiri ale limitelor maxime admise de contaminanți (2 

notificări), prezență corpuri străine în produs (5 notificări) și prezență antibiotic (o 

notificare). 

Produsele alimentare neconforme au fost oprite de la comercializare, reţinute 

oficial şi după caz distruse. 

 

 

 



Pag. 9 din 23 
 

 5.2 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BRĂILA 

Măsurile cu caracter preventiv şi acţiunile întreprinse de DSP Brăila: 

1. Situaţii de urgenţă specifice iernii (căderi de zăpadă, viscol, polei, ger) 

- actualizarea permanentă a listei gravidelor la termen din mediul rural şi din  

oraşele Ianca, Făurei şi Însurăţei care urmau să nască în perioada ianuarie – martie  

2021, respectiv noiembrie – decembrie 2021, a persoanelor din mediul rural care fac 

dializa la cele două centre de dializă din Brăila și a pacienților insulinodependenți, cu 

scopul de a interveni rapid pentru asigurarea accesului la tratamentul necesar; 

- întocmirea listei cu pacienţii dependenţi de echipament medical la domiciliu 

pentru menţinerea funcţiilor vitale; 

- pregătirea spitalelor privind asigurarea funcționării generatoarelor de curent și a 

cantităților de combustibil necesare funcționării optime, în condiții de sistare a energiei 

electrice; 

- transmiterea zilnică la Ministerul Sănătății – Centrul operativ pentru situații de 

urgență, a informațiilor privind cazurile (sociale și hipotermie) transportate cu 

ambulanțe și a celor prezentate și asistate în UPU. 

 

2. Pentru perioadele cu temperaturi ridicate din vara anului 2021 au fost transmise 

adrese către: 

- toate unităţile sanitare (spitale, Centrul de permanenţă Însurăţei, cabinete de 

medicină de familie), pentru ca în caz de caniculă să se asigure funcţionarea optimă a 

climatizării spațiilor, afişarea recomandărilor pentru populaţie referitoare la prevenirea 

incidentelor în timpul perioadelor caniculare, asistența medicală de prim ajutor pentru 

persoane aflate în dificultate, asigurarea de cantități suficiente de medicamente și 

materiale sanitare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului de asistență 

medicală, identificarea nevoilor de asistență medicală a persoanelor aflate la domiciliu, 

raportare și completare a fișelor de raportare; 

- Unitatea de asistenţă medico-socială Ianca pentru monitorizarea persoanelor 

asistate şi asigurarea climatizării corespunzătoare a spaţiilor de cazare; 

- Colegiul Medicilor - filiala Brăila şi Colegiul Farmaciştilor Brăila, pentru 

comunicarea către unităţile medicale (cabinete de medicină de familie) şi farmaceutice 

(farmacii/drogherii), de a asigura spaţii climatizate în vederea acordării unei asistenţe 

medicale temporare pe perioada cu temperaturi crescute, de peste 35°C (măsurarea 

tensiunii arteriale şi puls, hidratare etc.); 

- Societatea Naţională de Cruce Roşie - filiala Brăila pentru colaborare în 

asigurarea împreună cu UAT-uri de puncte de prim ajutor; 

- toate UAT-urile cu privire la constituirea şi funcţionarea punctelor de prim 

ajutor și distribuţie a apei potabile şi în vederea mobilizării asistenţilor comunitari şi a 

mediatorilor sanitari pentru acordarea asistenţei medicale persoanelor cu dependenţă 

socială la domiciliul acestora, în situaţiile declarate de caniculă. Primăria municipiului 

Brăila a comunicat amplasamentele în care s-au organizat 4 puncte de prim ajutor şi a 7 

puncte de distribuire a apei potabile, primăria Comunei Galbenu despre amenajarea a 2 

puncte de prim ajutor, iar primăria Orașului Făurei despre amenajarea unui punct de 

prim ajutor. 

Zilnic, au fost transmise către Ministerul Sănătății – Centrul operativ pentru 

situații de urgență, informații privind persoanele căzute în stradă și solicitări din partea 

Serviciului de Ambulanță Județean Brăila. 
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3. Boli transmisibile 

În anul 2021, la nivelul județului Brăila, s-au înregistrat 15740 cazuri confirmate 

cu COVID-19 și 656 decese prin infecția menționată. 

DSP Brăila a desfășurat urmatoarele activități în contextul pandemiei: 

- direcționarea suspiciunilor de infecție COVID-19, telefonic, prin garda DSP 

24/24h, către serviciul 112; 

- efectuarea anchetelor epidemiologice de către personalul de specialitate din 

DSP, la contacții cazurilor confirmate; 

- recomandarea monitorizării contacților cazurilor confirmate de către medicul de 

familie timp de 14 zile; 

- emiterea deciziilor de carantină la 6607 persoane - contacții cazurilor 

confirmate; 

 - notificarea persoanelor confirmate și a celor negative prin aplicația electronică 

corona-forms, prin SMS, e-mail, precum și notificarea medicilor de familie, prin 

transmiterea raportului medical; 

- transportul recoltelor probelor de exudat naso-faringian pentru efectuarea 

screeningului conform metodologiilor în vigoare în centre de plasament și centre 

rezidențiale; 

- realizarea zilnică a incidența cumulativă a cazurilor confirmate în județul Brăila, 

situație raportată către CJCCI și Instituția Prefectului; 

- distribuirea către centrele de vaccinare înființate și către medicii de familie 

vaccinatori a vaccinurilor Covid19, în mod continuu, pe baza cererilor centralizate ale 

acestora; 

- vaccinarea prin echipa mobilă din cadrul DSP Brăila a persoanelor din centrele 

DGASPC, penitenciare, agenți economici și din comunele din județul Brăila unde nu 

există medici vaccinatori. Acțiunea demarată în data de 14.06.2021 sub egida campaniei 

„Orașul vaccinează satul”, a fost realizată în colaborare cu personalul din UAT-urile 

din comunele respective și medicii de familie; 

- luarea în evidență din ianuarie până în decembrie 2021 a 14 focare de Covid-19 

(salariați și beneficiari-DGASPC, DAS, unități sanitare cu paturi-Spitalul Județean de 

Urgență Brăila și Spitalul de Pneumoftizologie Brăila, alte unități de producție). 

La data de 31.12.2021 nu era activ niciun focar de infecție cu Covid-19. 

În focarele declarate s-au efectuat anchete epidemiologice cu colaborarea 

medicului de medicina muncii a unităților respective. 

S-a asigurat postarea pe site-ul DSP Brăila a informațiilor privind vaccinarea 

COVID-19. 

            

4. Activități ale Serviciului de Control în Sanătate Publică 

În anul 2021 au fost efectuate 6 controale și un recontrol pentru perioada 

caniculară și niciun control pentru perioada cu temperaturi scăzute. 

 

Pe  perioada stării de alertă, în anul 2021, personalul sanitar din cadrul Serviciului 

de Control în Sanătate Publică a efectuat 2906 controale igienico-sanitare (din care 

293 controale la ATI COVID) și 122 de recontroale în toate tipurile de unități. De 

asemenea au fost verificate 4 declarații pe propria răspundere transmise de către Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila. 
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S-au aplicat 363 sancțiuni din care, 20 avertismente, 342 amenzi în valoare totală 

de 733800 lei (din care 586000 lei pentru necompletarea PLF) și o suspendare de 

activitate. 

În cadrul acțiunilor de inspecție desfășurate au fost interzise de la consum sau de 

la utilizare următoarele cantități de produse: 

- 29,442 kg de produse alimentare; 

- 16 buc. produse alimentare; 

- 1 litru și 14,4 kg produse biocide. 

 

5. Disfuncționalități în activitatea  DSP Brăila 

DSP Brăila se confruntă cu deficit de personal, are aprobate la 01.01.2022 un 

număr de 81 de posturi, din care 21 de posturi sunt pe perioadă determinată.  

Din cele 60 de posturi pe perioadă nedeterminată, sunt vacante 10 posturi, din 

care unul este ocupat pe perioada determinată, conform art. 11 din Legea 55/2020. 

Din cele 21 posturi pe perioada determinată, sunt vacante 7 posturi. 

Sunt și 2 posturi de conducere vacante: director executiv adjunct și inspector șef. 

 

 

5.3 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA 

TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA 

DESECARE 

 Pentru evitarea riscului inundării localităţilor, a terenurilor agricole şi a 

infrastructurii de îmbunătăţiri funciare au fost menţinute în stare de funcţionare 80 staţii 

de pompare pentru evacuarea apelor în exces prin lucrări de reparaţii ale agregatelor de 

pompare. 

Pentru prevenirea inundării localităților, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, 

a terenurilor agricole și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 82/2011 și ale Legii nr. 158/2016, s-a solicitat și s-a aprobat de 

către Instituția Prefectului – județului Brăila constituirea comisiei mixte județene de 

verificare a situațiilor semnalate de către reprezentanții U.A.T.-urilor de câte ori   

situația o impune, comisie mixtă formată din reprezentanții Prefecturii, Inspectoratului  

pentru Situații de Urgență, Administrației Județene a Finanțelor Publice și Agenției 

Naționale de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Brăila. 

Astfel în județul Brăila, în luna iunie 2021, s-au înregistrat precipitații abundente 

în cantități însemnate, între 250 și 420  l/mp cu mult peste media multianuală, iar pe 

alocuri pe raza U.A.T. Vădeni s-a depășit chiar 400 l/mp într-o perioadă foarte scurtă de  

timp. Aceste precipitații care au căzut în luna iunie într-un timp scurt, au determinat 

apariția de zone cu băltiri și exces de umiditate. 

Prin Hotărârea nr. 12 din 13 ianuarie 2021 a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Brăila au fost puse în funcțiune un număr de 17 stații de  

desecare, aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare -   

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brăila. 

Volumul de apă evacuat cu cele 17 stații de pompare a fost de 35522 mii mc cu 

o valoare a energiei electrice de 1.034.964 lei cu TVA. 

Funcționarea celor 17 stații de desecare a avut loc în urma sesizărilor U.A.T.-

urilor: Gropeni, Movila Miresii, Stăncuța, Traian, Tichilești, Tufești și Vădeni. 
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De asemenea, în anul 2021, A.N.I.F. Filiala Brăila a funcţionat cu un număr de 

35 de staţii de desecare pe bază de contract, evacuând un volum de apă de 105121 

mii mc, cu o valoare a energiei electrice de 2.387.132 lei. 

Pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare 

de desecare au fost realizate lucrări de întreținere (costuri materiale) în valoare de 18707 

lei, suportate de la bugetul de stat. 

Măsurile ce trebuiesc luate pentru evitarea apariţiei riscului inundării 

localităţilor, a terenurilor agricole şi a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare: 

- decolmatarea canalelor de desecare a căror secţiune de scurgere a apei nu mai 

asigură evacuarea apei de pe suprafeţele de teren deservite într-o perioadă scurtă de timp; 

- reparaţii la staţiile de pompare de desecare a căror agregate de pompare, instalaţii 

electrice, instalaţii hidromecanice şi conducte de aspiraţie şi refulare datorită uzurii avansate 

nu mai asigură capacitatea necesară evacuării apei într-un interval scurt de timp; 

- repararea stației de evacuare SPE 24 Mihai Bravu și a rețelei de canale deservite 

de aceasta din fonduri de la bugetul de stat pentru prevenirea inundării gospodăriilor 

populației și a terenurilor agricole de pe raza U.A.T. Victoria. 

Aceste lucrări se realizează pe măsura alocării de fonduri de la bugetul de stat. 

 

IRIGAŢII 

Măsuri pentru prevenirea efectelor datorate perioadelor de secetă: 

În anul 2021, în conformitate cu Legea nr. 133/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138/2004, Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare a asigurat pe bază de contract, nivelul optim al apei pe canalele de 

irigaţii pentru staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare (amenajări 

orzicole, motopompe), costurile cu energia electrică pentru pomparea apei şi apa 

preluată din sursă (Fluviu Dunarea, râuri interioare) fiind suportate de la bugetul de stat. 

Astfel, urmare a Legii 133/2017, pentru anul 2021 s-a contractat de către 

beneficiarii de teren (OUAI-uri, societăți comerciale, persoane fizice) cu ANIF Filiala 

Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brăila un număr de 573 contracte pentru o suprafaţa 

de 258012 ha. Livrarea apei până la punctul de livrare (SPP) s-a făcut prin sume 

suportate de la bugetul de stat. 

De asemenea prin Legea 125/2021 un numar de 89 organizații ale utilizătorilor de 

apă pentru irigații (OUAI) și societăți comerciale, au beneficiat de prevederile acestei  

legi privind compensarea valorii consumului de energie electrică folosită pentru irigații 

în cotă de până la 50%, în valoare de 9.388.462,15 lei. 

Prin Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din 

România, în conformitate cu Legea 269/2016 și HG 793/2016, în cursul anului 2021 au 

fost executate lucrări de investiţii pentru infrastructura principală de irigaţii, în valoare 

totală de 65.792.154 lei. 

 

 

Fenomene meteorologice periculoase 

Pentru evitarea fenomenului de inundare, ANIF Filiala Teritorială Brăila a 

asigurat menţinerea în stare de funcţionare a unui numar de 80 stații de evacuare, din  

care 17 stații în situații de urgență, 35 stații pe bază de contract și 10 stații în regim 

tehnologic. 
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5.4 SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE AL APELOR BRĂILA 

În conformitate cu Ordinul comun nr. 459/78 din 2019 al Ministerului Apelor și 

Pădurilor şi Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi 

incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă 

şi poluări marine în zona costieră, Ministerul Apelor şi Pădurilor este autoritate 

responsabilă cu rol principal pentru următoarele tipuri de risc care pot afecta terenurile 

agricole, definite conform Anexei 1 din Hotărârea Guvernului nr. 557 din 2016 privind 

managementul tipurilor de risc şi pe care le gestionează prin Administraţia Naţională 

„Apele Române” (art. 4 alin. (2) din O.C. 459/78 din 2019): 

- inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă; 

- inundaţii prin scurgeri de pe versanţi; 

- inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile 

hidrotehnice; 

- inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică (inundaţii din ape 

interne pe terenurile agricole, în incinte de desecare); 

- poduri şi baraje de gheaţă pe apă (zăpor); 

- poduri şi baraje de gheaţă pe Dunăre; 

- secetă hidrologică; 

- poluarea accidentală a cursurilor de apă. 

În cadrul S.G.A. Braila funcționează Dispeceratul apelor, care efectuează lucrări 

zilnice de colectare și transmitere a informațiilor privind: 

- nivelurile și debitele de apă la principalele posturi hidrometrice ale rețelei 

hidrografice de pe teritoriul județului Braila, elemente de prognoză hidrologică; 

- interpretarea informațiilor și luarea deciziilor; 

- validarea informațiilor; 

- starea fizică și integritatea lucrărilor de gospodărire a apelor; 

- alte mesaje și rapoarte care pot influența activitatea de gospodărire a apelor; 

- urmărirea execuției deciziilor și controlul asupra efectelor acestora. 

În urma informațiilor primite, dispeceratul întocmește și transmite rapoarte 

informative zilnice, rapoarte operative, rapoarte de sinteză, informări, alarmări și 

avertizări către administrația locală, comisiilor și comandamentelor locale de apărare, 

referitoare la fenomenele hidrometeorologice deosebite și poluărilor accidentale a apelor. 

În anul 2021, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila a gestionat urmatoarele 

tipuri de risc: 

- creșteri de niveluri și debite pe fluviul Dunărea în perioada februarie-martie 

2021, nivelul maxim înregistrat la stația hidrometrică Braila, în data de 23.02.2021 fiind 

de 519 cm cu un debit maxim de 10130 mc/s. Au intrat în faza I de apărare toate 

digurile de pe Dunăre, ajungându-se pe unele sectoare din Insula Mare a Brăilei la faza 

a II a de apărare. Digurile s-au comportat bine, iar formațiile de intervenție ale S.G.A. 

Brăila și C.L.S.U. au monitorizat permanent cursul fluviului, fără a se înregistra pagube 

materiale; 

- creșteri de niveluri și debite pe râul Călmățui, în data de 24.06.2021 

înregistrânduse la stația hidrologică Cireșu, cota de 325 cm, cu un debit de 9,94 mc/s, 

depășindu-se faza I de apărare. Salariații SGA Brăila au monitorizat situația, fără a se 

înregistra pagube; 
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- creșteri de niveluri și debite pe râul Siret, fără a se ajunge însă la cota de atentie, 

astfel, în data de 21.06.2021, debitul Siretului a fost sporit (1435 mc/s). Deși nu sa 

ajuns la faza I de apărare, din cauza eroziunii active de la Corbu Vechi, evoluția 

fenomenului a fost monitorizată cu atenție sporită de către salariații SGA Brăila, în zonă 

fiind mobilizate un buldoexcavator și o autobasculantă în vederea asigurării intervenției 

în caz de necesitate. A fost întocmit Raport operativ și Raport de sinteză pentru 

construcțiile hidrotehnice afectate (dig Namoloasa-Măxineni și dig Corbu Vechi); 

- creșteri de niveluri și debite pe râul Buzău - la stația hidrologică Racovița s-a 

înregistrat cota de 369 cm cu un debit de 436 mc/s (C.A.+19 cm) în data de 13.12.2021. 

Agenții hidrotehnici au monitorizat viitura, fără a se înregistra pagube; 

- precipitații abundente ce au determinat ridicarea nivelului pânzei de apă freatică 

ce a condus la inundații de terenuri agricole în 4 UAT-uri (Măxineni, Însurăței, 

Chiscani și Vădeni). SGA Brăila a întocmit rapoarte operative și raport de sinteză 

pentru terenurile și casele afectate. 

În data de 25.06.2021 a fost semnalată o posibilă poluare pe râul Călmățui, 

întrucât s-a constatat mortalitate piscicolă pe cursul de apă, dar în urma prelevării de 

probe de apă de către Laboratorul de Calitate a Apei al SGA Brăila a rezultat doar lipsa 

oxigenului dizolvat din apă, saturația de oxigen fiind 2,6% conform R.I. 181 

Rc/26.06.2021 (pod Cireșu) și 11,4% conform R.I. nr. 182 Rc/26.06.2021 (pod 

Zăvoaia) fiind mai mici decât limitele admise pentru starea ecologică bună, în concluzie 

polarea fiind nevalidată. 

Întrucât Ordinul Prefectului județului Brăila nr. 197/21.04.2020 conține în plus 

față de Ordinul comun MAP și MAI nr. 459/78/2019 tipuri de risc precum: viscol, 

furtuni (vânt puternic și/sau precipitații masive), căderi de grindină, tornade și depuneri 

de gheață, chiciură, înghețuri timpurii sau târzii, pentru pagubele produse de acestea, 

Grupul de suport tehnic coordonat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila va 

întocmi rapoarte operative doar în cazul în care sunt afectate cursurile de apă, regimul 

de curgere, asigurarea fluxului informațional și exploatarea în siguranță a construcțiilor 

hidrotehnice. 

 

 5.5 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA 

A. Măsuri cu caracter preventiv general 

Ca principale măsuri cu caracter preventiv menţionăm: 

1. Reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului 

În scopul protejării factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei, la nivelul 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila sunt supuse evaluării din punct de vedere al 

potenţialului impact asupra factorilor menţionaţi, toate planurile, programele şi 

proiectele care urmează a fi implementate pe raza judeţului. Desfăşurarea activităţilor 

existente, precum şi începerea activităţilor noi cu posibil impact semnificativ asupra 

calităţii factorilor de mediu se realizează numai în baza autorizaţiei mediu/autorizaţiei 

integrate de mediu emise conform legislaţiei în vigoare. Autorizaţiile de mediu stabilesc 

valori-limită de emisie pentru poluanţii specifici activităţii desfăşurate, ţinând cont de 

impunerile legislaţiei naţionale, a celor mai bune tehnici aplicabile în domeniu şi a 

directivelor europene transpuse în legislaţia naţională.  

2. Monitorizarea stării factorilor de mediu 

 APM Brăila monitorizează starea factorilor de mediu aer, apă, sol și deșeuri. 
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Monitorizarea calităţii aerului se efectuează prin intermediul a 5 staţii automate  

amplasate pe raza judeţului. Acestea furnizează în timp real date referitoare la 

indicatorii de calitate ai aerului, şi după caz, dacă se constată depăşiri ale valorilor 

maxime admise, funcţie de nivelul depăşirilor se declanşează gradual procedurile 

specifice de identificare şi eliminare a cauzelor, alertarea autorităţilor şi instituţiilor cu 

atribuţii, informarea populaţiei şi luarea măsurilor de protejare a acesteia, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi 

a HG nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planurilor de calitate 

a aerului, a Planurilor de acţiune pe termen scurt şi a Planurilor de menţinere a 

calităţii aerului. 
 

 Planuri de calitate a aerului şi planuri de menţinere a calităţii aerului iniţiate 

și aflate în implementare la nivelul judeţului Brăila 

 Plan de menţinere a calităţii aerului 

Conform Ordinului MMAP nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile 

administrative-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare  a ariilor 

din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător, zona Brăila este încadrată în regimul de gestionare II pentru dioxid 

de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), Benzen 

(C6H6), Nichel (Ni), Dioxid de sulf (SO2), Monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), 

Arsen (As) și Cadmiu (Cd). 

Consiliul Județean Brăila ca urmare a încadrării județului Brăila în regimul II de 

gestionare a inițiat elaborarea Planului de menținere a calității aerului. 

Planul de menținere a calității aerului a fost elaborat pentru următorii indicatori: 

- pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), 

monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de 

azot și oxizi de azot (NO2/NOx), cu excepția municipiului Brăila care pentru dioxid de 

azot și oxizi de azot (NO2/NOx) elaborează Plan de calitate a aerului. 

Planul de menținere a calității aerului cuprinde măsuri propuse de Consiliul 

Județean Brăila pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub 

valorile-țintă stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu 

modificările ulterioare.  

Planul de menținere a calității aerului a fost verificat și avizat de către Comisia 

Tehnică a APM Brăila și de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

Planul de menținere a calității aerului a fost aprobat de către Consiliului Județean 

Brăila prin Hotărârea nr. 212 din 29 noiembrie 2018 și se află în implementare 

(perioada de implementare  2018 – 2022). 
  

     Plan de calitate a aerului 

Primăria municipiului Brăila, ca urmare a încadrării municipiului Brăila în regimul 

de gestionare I a inițiat procedura de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru 

indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), conform prevederilor HG nr. 257/2015 

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a Planurilor 

de acțiune pe termen scurt și a Planurilor de menținere a calității aerului. 

În vederea elaborării Planului de calitate a aerului pentru municipiul Brăila, 

Ministerul Mediului a solicitat ca la baza elaborării planului de calitate să se utilizeze 

informațiile și concluziile unui Studiu de Calitate a aerului elaborat conform 

prevederilor art.16 din HG nr.257/2015. 
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Studiul de calitate a aerului a fost înaintat în vederea verificării și avizării către 

Comisia Tehnică a APM Brăila și către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

După verificarea și avizarea studiului, Primăria Brăila a realizat Planul de 

calitate a aerului pentru municipiul Brăila. Planul a fost verificat și avizat de către 

Comisia Tehnică a APM Brăila și de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.  

În final planul a fost adoptat prin HCLM Brăila nr. 141/21.03.2019. Planul de calitate a 

aerului în municipiul Brăila, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) se află în 

implementare (perioada de implementare 2019 – 2023). 

Planul de calitate a aerului în municipiul Brăila, pentru indicatorii dioxid de 

azot și oxizi de azot (NO2/NOx) a fost monitorizat de către Primăria municipiului  

Brăila care a transmis către APM Brăila raportul anual de monitorizare. 

APM Brăila a realizat Raportul anual de monitorizare privind efectele aplicării 

măsurilor cuprinse în Planul de Calitate a Aerului în municipiul Brăila pe baza 

raportului anual realizat de Primăria Brăila și a Raportului Comisariatului Județean 

Brăila al Gărzii Naționale de Mediu. Acest raport a fost transmis către Agenția 

Națională de Protecția Mediului în luna martie 2021, în conformitate cu prevederile 

HG nr. 257/15.04.2015, privind „Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 

aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității 

aerului”. 

 

3. Domeniul laborator         

 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu 

 În cursul anului 2021 monitorizarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat prin 

efectuarea de analize şi determinări asupra unor parametri generali de calitate şi 

specifici de impurificare, la probele recoltate din reţeaua de supraveghere şi a celor 

recoltate în cadrul acţiunilor de expertizare, obţinându-se o bază de date necesară pentru 

măsuri urgente în cazul unor poluări accidentale sau în cazul în care se constată 

deteriorarea calităţii factorilor de mediu.  

Situaţia sintetică a activităţilor realizate: 

Nr. 

crt. 
Activitatea UM Anul 2021 

1 Supravegherea calităţii aerului nr. analize 436.783 

2 Expertize asupra calităţii solului şi sedimentelor nr. analize 240 

3 
Expertize asupra calităţii apei subterane 

(foraje) 
nr. analize 268 

4 
Expertizarea apelor uzate deversate de agenţii 

economici (monitorizare și tarifare) 
nr. analize 164 

5 Determinarea zgomotului urban nr. determinări 1 

6 Radioactivitate nr. determinări 17501 

7 Elaborarea rapoartelor privind starea mediului nr. lucrări 6 

8 Întocmirea raportului Fișa județului nr. lucrări 6 
  

Pe componente de mediu activitatea s-a desfăşurat astfel: 

✓ Pentru factorul de mediu aer au fost realizate 436783 analize, din care 1215 

determinări sunt analize efectuate asupra calităţii precipitaţiilor în vederea 

depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile şi 

măsurători automate ale poluanţilor: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, COV, 

PM10/PM2,5. 
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✓ Pentru factorul de mediu sol și sedimente s-au efectuat 240 determinări. 

Expertizările la sol s-au realizat în două zone de interes şi au urmărit influenţa 

activităţilor desfăşurate în aceste zone: 

1. zona de influenţă a depozitelor de deşeuri: depozitul ecologic Tracon; 

2. zone de influenţă a traficului rutier: Bulevardul Independenţei, Calea 

Galaţi, Calea Călăraşilor, Şoseaua Buzăului. 

✓ În vederea monitorizării apelor uzate au fost efectuate, la solicitările agenților 

economici, 164 determinări ale indicatorilor fizico-chimici în regim de tarifare.  

✓ Pentru supravegherea apei subterane (foraje) s-au realizat 268 determinări ale 

indicatorilor fizico-chimici pentru expertizarea celor 4 foraje de observaţie de la 

depozitul ecologic Tracon de unde se recoltează şi probe de sol.  

 Nivelul de zgomot urban – nu au fost realizate determinări de monitorizare 

asupra acestui poluant datorită faptului că ASRO (Asociația Română pentru 

Standardizare) a  realizat pe de o parte modificări și anulări de Standarde de Stat și pe 

de altă parte a emis standarde noi. 

 Situația a generat necesitatea modificării procedurilor de lucru ale laboratorului, 

în vederea respectării noilor standarde. 

 În perioada mai-septembrie 2021, aparatele de măsură au fost predate Institutului 

Național de Metrologie Legală București, în vederea efectuării serviciilor de verificare 

metrologică și etalonare. 

 În luna august 2021 a fost finalizată revizuirea procedurilor de laborator în 

concordanță cu prevederile noilor standarde intrate în vigoare pe domeniul zgomot. 

 În luna decembrie 2021 a fost realizată o determinare de zgomot la solicitarea 

unui client extern (SC Hercules SA Brăila), acțiune care a vizat stabilirea nivelului de 

zgomot la limita zonei funcționale a clientului. 

 Laboratorul din cadrul APM Brăila, are actualizate Documentele Sistemului de 

Management: Manualul Calității, Proceduri generale de Laborator, Proceduri 

Operaționale, Proceduri Specifice de Lucru, Instrucțiuni de Utilizare și Instrucțiuni de 

Lucru conform SR EN ISO/CEI 17025:2018. 

 

4. Monitorizarea situaţiilor de urgenţă generate de poluările accidentale 

Conform legislaţiei de mediu în vigoare, unităţile administrativ teritoriale, agenţii 

economici şi toţi titularii de activităţi, au obligaţia de a informa autorităţile de mediu, în 

cazul producerii de poluări accidentale, evenimente deosebite sau calamităţi naturale.  

Funcţie de gravitatea incidentului, APM Brăila informează forurile superioare, 

instituţiile cu atribuţii de gestionare şi intervenţie şi participă la elaborarea măsurilor de 

limitare/eliminare a efectelor şi protejarea populaţiei. 

În cursul anului 2021, la APM Braila s-a raportat o poluare accidentală (o pată 

țiței pe sol în zona Cireșu). A fost oprită pompa și ventilele secționare. 

Totodată a fost înregistrat un incendiu de deșeuri pe o suprafață de aproximativ 

40 mp, care datorită vântului s-a extins destul de repede până la aproximativ 800 mp, la 

Celula nr. 3 DEDMI Muchea, aparținând de S.C. Tracon S.A.  
 

B. Măsuri specifice  

La nivelul APM Brăila este constituit Secretariatul de Risc SEVESO, legat de 

activitatea căruia facem următoarele menţiuni: 

1. Tip de risc gestionat: controlul pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase (SEVESO III). 



Pag. 18 din 23 
 

2.  Măsurile cu caracter preventiv privind gestionarea unui astfel de tip de risc 

sunt cuprinse în Politicile de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM) și 

Raportul de Securitate (RS), după caz, ce sunt reactualizate periodic, funcție de 

modificările survenite în funcționarea obiectivelor respective, constatate cu 

ocazia inspecţiilor efectuate de către autorităţile competente (ISU Dunărea Brăila 

și CJGNM Brăila). Gradul de îndeplinire a acestor măsuri sunt cuantificate prin 

completarea unor chestionare de verificare privind sistemul de management al 

securității. 

3. Acțiuni întreprinse de SRAPM Brăila pentru gestionarea situațiilor de urgență 

de tip SEVESO de pe raza județului:  

- solicitarea actualizării notificărilor către agenții economici SEVESO, funcție de 

cerințele SRANPM; 

- transmiterea către ISU Dunărea Brăila și CJGNM a câte unui exemplar din 

PPAM și RS primite de la operatori, în vederea întocmirii punctelor de vedere 

referitoare la conținutul și calitatea acestora; 

- participarea la vizita pe amplasamentul obiectivelor pentru care s-a depus 

notificare nouă sau actualizarea notificărilor existente și după caz, la verificările 

planificate de către ISU Dunărea Brăila și GNM – CJ Brăila; 

- raportări semestriale la ANPM a inventarului agenților economici de tip 

SEVESO de pe raza județului; 

- introducerea de date în Registrul SEVESO al ANPM; 

- solicitarea actualizării notificărilor de la agenții economici non-SEVESO atunci 

când sunt semnalate creșteri ale capacităților de depozitare a substanțelor 

periculoase pe amplasament; 

- solicitarea încă din faza de acord de mediu a notificărilor și Raportului de 

Securitate, pentru proiectele de investiții pentru obiective ce intră sub incidența 

legislației SEVESO; 

- punerea la dispoziția publicului interesat de informații referitoare la 

reglementarea unor proiecte ce pot face obiectul legislației specifice SEVESO, 

prin anunțuri publice conform procedurii de reglementare (Legea nr. 292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului). 
 

Situația Agenților economici SEVESO inventariați în județul Brăila: 

- S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Chiscani - 

notificare actualizată la data de 18.02.2020. Obiectivul a fost exclus de sub 

prevederile Legii nr. 59/2016 și din inventarul SEVESO ca urmare a scăderii 

semnificative a cantității de păcură, sub cantitatea relevantă pentru încadrare din 

Anexa nr. 1, partea a II – a, poziția 34, lit. d) a legii mai sus menționate și a 

sigilării rezervoarelor; Notificare actualizată la data de 03.06.2021 și înregistrată 

cu nr. 9218, Declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al 

operatorului nr. 1023/03.06.2021, Comunicarea încadrării către operator de către 

SRAPM nr. 11051/06.07.2021, Proces verbal de sigilare a rezervoarelor; 

-  S.C. Miniserv OIL S.R.L. comuna Vădeni - Notificare actualizată la data de 

26.09.2016. Deține PPAM revizuită în luna august 2017; 

- SC PANEBO GAZ SRL, oraș Făurei - Notificare actualizată la data de 

04.07.2016. Deține PPAM revizuită, înregistrată cu nr. 3235/15.03.2018; 
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- S.C. CONPET S.A. - Rampa Cireșu, com. Cireșu - Notificare revizuită la data 

de 27.04.2018. Deține PPAM rev. 1 din 07.02.2020; 

- S.C. AIR LIQUIDE România S.R.L., mun. Brăila, str. Industria Sârmei, nr.10 - 

Notificare actualizată în 11.05.2017. Deține PPAM la data de 30.05.2017 

completată în 24.08.2017 și 08.10.2018; 

- S.C. Padova Agricultura SRL, Stăncuța - Notificare actualizată la data de 

21.12.2017.  Deține PPAM revizuită la data de 07.09.2018; 

- S.C. SETCAR S.A. – Baza de tratare a deșeurilor, comuna Chiscani, sat 

Chiscani, șos. Vizirului km 10 – a fost inclus sub prevederile Legii nr. 59/2016, 

ca urmare a creșterii semnificative de substanțe periculoase pe amplasament, la 

nivel inferior, în urma evaluării notificării actualizate, înregistrată la APM Brăila 

cu nr. 4951/23.03.2021; Notificare înregistrată la APM Brăila cu nr. 

18840/22.12.2020; Calcul încadrare amplasament; Document constatator comun 

semnat de APM Brăila, CJGNM Brăila și ISU Brăila; Comunicarea încadrării 

către operator de către SRAPM nr. 10981/06.07.2021; Inventarul și clasificarea 

substanțelor periculoase. 
 

Disfuncționalități  

      Nu au apărut disfuncționalități în desfășurarea acțiunilor întreprinse în anul 2021, 

pentru gestionarea situațiilor de urgență tip SEVESO, din punctul de vedere al SRAPM 

Brăila. 
 

Propuneri de măsuri  

Instituirea unei modalități de colaborare directă cu instituțiile responsabile de 

amenajare a teritoriului pentru realizarea unei evidențe stricte a modului de amplasare a 

unor obiective industriale noi, precum și a dezvoltării urbanistice în zonele din 

apropierea obiectivelor tip SEVESO deja existente. La faza de emitere a avizelor PUD, 

PUZ, PUG se iau în considerare amplasamentele viitoarelor obiective, ținându-se cont 

de distanţa acestora faţă de obiectivele SEVESO existente și modul în care ar putea 

interacţiona pe viitor. Eliberarea avizelor se face conform prevederilor HG 

nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe. 

Acest lucru este necesar atât pentru aprecierea potențialelor riscuri prezentate de 

aceste obiective pentru populația rezidențială din zonele respective, cât și pentru 

identificarea unor posibile apariții de efecte de tip DOMINO (în cazul amplasării unor 

noi obiective industriale). 

Din datele pe care le deținem până în prezent, nu au fost cazuri de amplasare a 

unor obiective industriale SEVESO sau non - SEVESO în apropierea obiectivelor 

SEVESO deja existente, sau de extindere a zonelor rezidențiale asfel încât să se reducă 

distanțele între acestea și obiective.  

În cazul în care apar situații ce necesită modificări de inventar, cum ar fi 

schimbarea operatorului SEVESO (cu menținerea condițiilor de funcționare pe 

amplasament), apariția de noi obiective SEVESO (în anul 2021 SC SETCAR SA), 

ieșirea de sub incidența Legii 59/2016 a unor obiective existente (în anul 2021 

Complexul Energetic Oltenia S.A.), autorităţile competente la nivel judeţean (APM, 

CJGNM, ISU) efectuează împreună vizita pe amplasamentul respectiv şi stabilesc 

încadrarea acestuia, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 59/2016, prin validare comună. 
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 5. 6  GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL JUDEŢEAN BRĂILA 

În cadrul Programului de activităţi în scopul gestionării situaţiilor de urgenţă, în  

anul 2021 au fost efectuate controale în comun cu autorităţile desemnate prin Legea nr. 

59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase, ce transpune prevederile Directivei SEVESO III, la agenţi 

economici planificaţi pentru control, respectiv: S.C. Air Liquide România S.R.L. - Punct de 

lucru Brăila, S.C. Mini Serv Oil SRL Vădeni, S.C. Panebo Gaz S.R.L – Punct de lucru 

Făurei, S.C. Conpet Ploiești – Rampa Cireșu, S.C. Padova Agricultura S.R.L. și Societatea 

Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Chiscani. 

Cantitatea de 12574,879 tone de păcură în custodie la SE Chiscani, reprezentând 

rezerva de stat aparținând ANRSPS – Unitatea Teritorială 515 București, a fost transferată 

în baza OUG 185/28.10.2020 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 

împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a 

agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu-Severin. 

Având în vedere aceste aspecte, obiectivul a fost scos din lista obiectivelor Seveso. 

În anul 2021, în urma analizării notificării operatorului SC SETCAR SA nr. 

11727/22.12.2020 și a constatărilor în teren, realizate în vederea actualizării activităților ce 

prezintă pericole de accidente în care să fie implicate substanțe periculoase, inventarul 

substanțelor și deșeurilor periculoase precum și calculul de încadrare conform Ordinului 

comun nr. 1175/2019 și 39/2020, obiectivul intră sub incidența Legii nr. 59/2016 la risc 

minor. 

În urma controalelor nu s-au constatat deficiențe privind modul de pregătire, 

prevenire și intervenție în cazul unor eventuale pericole de accidente cu substanțe 

periculoase care să impună aplicarea de sancţiuni contravenţionale și complementare. 

 În primavara anului 2021, C.J.G.N.M. Braila a participat în cadrul comisiei formată 

din reprezentanţii ISU Dunărea Brăila, Prefectura Brăila, SGA Brăila și Gărzii Forestiere 

Focșani la acţiuni de îndrumare și control la unitățile admistrativ teritoriale din judeţul 

Brăila în scopul prevenirii poluării apelor de suprafaţa și de asigurare a secţiunilor de 

scurgere a apelor mari, în urma cărora au stabilit măsurile necesare, de la caz la caz. 

 În data de 18.06.2021, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu a 

participat la un exercițiu EXCON (de conducere, fără acțiune în teren), de verificare a 

fluxului informațional-decizional, având ca temă Managementul integrat al forțelor de 

intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de un incendiu izbucnit la 

fondul forestier din cadrul Ocolului Silvic Lacu Sărat. 

 În cursul anului 2021, pe teritoriul județului Brăila s-au înregistrat 7 incidente 

soldate cu poluări accidentale ale factorilor de mediu, dintre care 4 au fost avarii la 

conducte (1 la Conpet SA și 3 la OMV Petrom SA), soldate cu poluarea solului, un 

accident rutier în care a fost implicată o cisternă care transporta motorină în Republica 

Moldova, soldat cu arderea combustibilului și poluarea aerului și solului, un incendiu 

la o cabină de vopsire de la un service auto aparținând APAN SRL, care a generat 

poluarea atmosferei și un incendiu de deșeuri în DEDMI Muchea, ce aparține de 

Tracon SRL, în urma căruia s-a poluat atmosfera. 
 

 

5.7 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila: 

- a monitorizat evoluţia fenomenelor meteorologice, a asigurat fluxul 

informaţional-decizional cu preşedintele C.J.S.U. Brăila, Secţia Drumuri Naţionale, 

Drumuri Judeţene, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, Serviciul de Ambulanţă 
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Judeţean, SC Electrica SA, Sistemul de Gospodărire al Apelor, structurile judeţene ale 

MAI şi MApN; 

- a centralizat datele privind forţele şi mijloacele implicate în gestionarea 

situaţiilor create şi a transmis rapoarte operative Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă şi Instituţiei Prefectului – judeţul Brăila; 

- a menţinut permanent legătura cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă, privind măsurile şi acţiunile întreprinse pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de condiţiile meteorologice nefavorabile specifice iernii; 

- a evaluat consecinţele probabile ale surselor de risc, a asigurat întocmirea şi 

transmiterea operativă a măsurilor necesare pentru reducerea factorilor de risc şi a 

gestionat cu operativitate situaţiile de urgenţă produse; 

- a acordat asistență medicală și a asigurat transportul medicalizat unor pacienți 

suspecți de infecție cu noul coronavirus sau a unor cazuri confirmate; 

- a asigurat, prin personalul din dispecerat, completarea și transmiterea, la termen, 

a machetelor privind situația înregistrată la nivelul zonei de competență cu privire la 

misiunile și acțiunile specifice asociate COVID-19; 

- prin personalul Inspecției de Prevenire a executat activități de informare și 

conștientizare a populației/instituțiilor publice/operatorilor economici cu privire la 

conduita socială în prevenirea răspândirii noului coronavirus; 

- în cadrul Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, a 

centralizat datele referitoare la persoanele intrate/ieșite din carantină/izolare și a 

comunicat cu persoanele care necesită informații sau derogări de la măsurile dispuse; 

- a distribuit echipamente individuale de protecție și materiale de dezinfecție către 

DSP Brăila și unitățile spitalicești, în conformitate cu ordine primite.  

 

5.8 Inspectoratul de Poliţie Judeţean a instalat filtre pe sectoarele de drum 

naţionale şi judeţene din judeţul Brăila, pentru informarea participanţilor la trafic pe 

timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, referitor la impunerea 

restricţiilor de circulaţie. Totodată, în vederea îndeplinirii misiunilor asociate funcţiilor 

de sprijin, a menţinut cooperarea cu structurile M.A.I. pentru monitorizarea 

evenimentelor publice, a manifestaţiilor cu public numeros şi pentru soluţionarea 

operativă a solicitărilor şi petiţiilor cu privire la intervenţii. 

În scopul eficientizării comunicării interinstituționale a datelor și informațiilor 

referitoare la persoanele față de care s-a instituit măsura izolării/carantinei la domiciliu 

sau carantinei instituționalizate, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a întreprins 

următoarele acțiuni: 

- a verificat în teren modul de respectare a obligațiilor legale instituite, în 

contextul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2; 

- a comunicat centralizat, zilnic, prin intermediul unor fișiere electronice, datele 

persoanelor indentificate care nu respectă măsura izolării/carantinei, către Centrul 

Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Brăila; 

- a asigurat personal în cadrul CJCCI Brăila. 

Pe perioada stării de alertă, au fost executate activități de informare și 

conștientizare a opiniei publice cu privire la măsurile de prevenire pentru răspândirea 

noului coronavirus. De asemenea au fost verificate societăți comerciale cu privire la 

respectarea interdicțiilor impuse de legislație pe timpul stării de alertă. 
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5.9 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 

În conformitate cu atribuţiile conferite prin actele normative în vigoare, 

activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean, în domeniul situaţiilor de urgenţă, a 

fost orientată către nevoile comunităţii şi în serviciul cetăţeanului. Acţiunea concretă a 

efectivelor unităţii s-a materializat în previzionarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de pregătire în vederea participării la acţiuni pe această linie, atât pentru 

protecţia personalului şi sediilor proprii, cât şi în sprijinul populaţiei. 

Având în vedere contextul generat de instituirea stării de urgență/alertă ca urmare 

a evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, 

în anul 2021 s-a urmărit îndeplinirea misiunilor specifice date în competență, în 

condițiile utilizării eficiente a efectivelor și mijloacelor avute la dispoziție în sprijinul 

comunităților locale. 

Pe perioada stării de alertă, au fost executate misiuni de: 

- menținere a ordinii publice în sistem integrat în comun cu IPJ Brăila; 

- asigurare a intervenției în zona de responsabilitate; 

- verificare a operatorilor economici cu privire la respectarea normelor legale în 

contextul situației epidemiologice. 
 

 

5.10 Forţe şi mijloace din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naţionale - 

Brigada 10 Geniu Brăila au asigurat mobilitatea echipelor de intervenţie ale Sucursalei 

de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila şi au intervenit cu echipamente de deszăpezire 

şi detașamente de militari în sprijinul comunităţilor locale din judeţul Brăila. 
 

5.11 Activitatea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în 

cadrul Secţiei Drumuri Naţionale s-a desfăşurat etapizat în funcţie de evenimentele 

rutiere şi condiţiile meteo-climaterice care au avut un impact major în buna desfăşurare 

a circulaţiei rutiere pe drumurile din administrare, în special pe timp de iarnă.  

Pe perioada iernii, la nivel de S.D.N. Brăila, au funcţionat 4 baze de deszăpezire 

dotate cu auto-utilaje, materiale antiderapante şi personal tehnic specializat, care s-au 

folosit în cazul unor situaţii de urgenţă cum ar fi deblocarea unor sectoare de drum 

naţional, pe perioada ninsorilor abundente însoţite de vânt sau evenimente rutiere care 

au dus la îngreunarea sau blocarea traficului, acţiuni preventive privind apariţia 

poleiului şi acţiuni de deszăpezire a drumurilor. 
 

5.12 Direcţia Silvică Brăila a efectuat instruirea periodică a personalului propriu 

privind alarmarea şi intervenţia pe timpul manifestării diferitelor tipuri de risc 

(inundaţii, îngheţuri, incendii de pădure-litieră sau coronament), a creat linii izolatoare 

arate/discuite și a limitat accesul în zonele expuse la foc prin amplasarea de bariere. 
 

5.13 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila și-a desfășurat activitatea în anul 

2021 într-un ritm susținut, răspunzând tuturor solicitărilor, atât celor „obișnuite” (dar 

adesea cu gravități neobișnuite), care au existat și până la apariția pandemiei, și în plus 

solicitărilor legate de infecția cu virusul SARS-CoV-2. 
 

 

5.14 Echipajele Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila au 

acţionat pentru remedierea defecţiunilor apărute în reţelele de energie electrică, conform 

Planurilor de apărare şi intervenţie proprii. 
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5.15 Consiliul Judeţean Brăila, prin firma contractoare, a acţionat cu utilaje pe 

drumurile judeţene pentru degajarea zăpezii şi deblocarea autovehiculelor rămase 

blocate în trafic. 
 

 

 

 

 

VI. CONCLUZII 

Prin activitate desfăşurată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, s-a 

reuşit diminuarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă ce pot fi generate potrivit 

tipurilor de riscuri identificate la nivelul judeţului, în scopul principal de a apăra viaţa şi 

sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar 

acolo unde situaţia a permis, reluarea cu operativitate a activităţii sociale în zonele 

afectate. 

 

 


