
Raport operativ nr. 4 – efecte seism Județ Gorj 14.02.2023, ora 17:35 

1. Locul, data și ora producerii dezastrului; elemente descriptive; 
Județul Gorj, 14.02.2023 – Seism cu magnitudinea de aproximativ 5,7 grade pe scara Richter, 
care din primele informații s-a resimțit pe teritoriul întregului județ. 
Se resimt replici la nivelul sediului ISU Gorj: 4,2 grade pe scara Richer, conform datelor 
INCDFP. 

2. Situația la locul evenimentului: 

– Persoane decedate: 0  

– Persoane traumatizate: 0. Doar persoane cu atacuri de panică. Acestea se regăsesc mai ales în 
spitale. Din informațiile colectate de către reprezentanții CJCCI Gorj, aceștia solicită să părăsească 
unitățile sanitare pe proprie răspundere. 

– Persoane în pericol/evacuate/relocate: Nu s-au impus aceste măsuri până în momentul de față 

– Locuinte și anexe gospodaresti afectate:  

● Distruse: 0 

● Avariate:  

 Municipiul Tg-Jiu: 
o 1 casă în localitatea componentă Polata prezintă fisuri - aparține de Municipiul Tg-

Jiu; 
o coșurile de fum de la mai multe blocuri de locuit din zona Debarcader a Municipiului 

Tg-Jiu; 
o 1 bloc de locuit din zona Debarcader prezintă coșuri de fum căzute în Municipiul Tg-

Jiu; 
o complexul Parâng din Municipiul Tg-Jiu prezintă fisuri; 
o 1 biserică din zona centrală a Municipiului Tg-Jiu prezintă fisuri; 
o 1 bloc avariat Municipiul Tg-Jiu pe strada Siretului-fisuri superficiale; 
o Coșuri căzute la sediul Primăriei Tg-Jiu; 
o 1 spațiu comercial pe str. Teilor în Mun. Tg-Jiu prezintă pagube; 
o 1 casă de locuit pe strada Victoriei din Mun. Tg-Jiu prezintă 1 coș fisurat; 
o sediul Direcției Județene pentru Evidența Populației – crăpături semnificative;  
o 1 casă pe str. Islaz în Mun. Tg-Jiu prezintă fisuri la nivelul tavanului; 
o 1 casă de locuit pe str. Tudor Vladimirescu în Mun. Tg-Jiu prezintă un coș de fum 

afectat; 
o La sediul Instituției Prefectului au căzut elemente decorative la interior; 
o 1 casă pe alea Călărași în Mun. Tg-Jiu – au căzut elemente exterioare pe o casă 

învecinată; 
o 1 biserică din zona Pasarelei din Mun. Tg-Jiu - tencuiala căzută și o turlă afectată; 
o 1 bloc de locuit de pe str. Popa Șapcă din Mun. Tg-Jiu prezintă crăpături de casa 

scării; 
o 1 coș de la Spitalul Județean de Urgență – sediul de la Pasarelă a căzut. Conform 

unor informații ulterioare colectate în urma recunoașterilor în teren, majoritatea 
coșurilor de fum de la acest sediu al spitalului, sunt în pericol să cadă; 

o 1 casă de locuit pe str. Unirii prezintă un coș de fum în pericol de a cădea; 
o Blocul 7 de pe strada Unirii prezintă fisuri pe casa scării; 
o 1 persoană blocată în lift în Mun. Tg-Jiu pe str. Unirii; 



o 1 grindă interioară de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu este fisurată – 
conform unui apel primit pe linia telefonică de oraș; 

o 1 bloc de nefamiliști din localitatea componentă Iezureni prezintă fisuri; 
o 1 casă de locuit aflată pe Calea Eroilor, prezintă cărămizi căzute de la coșul de fum. 

 Oraș Bumbești-Jiu: 
o 3 blocuri de locuit în orașul Bumbești Jiu prezintă tencuială cazută și coșuri 

dărâmate; 
o 1 bloc de locuit pe str. Parângului prezintă coșuri care stau să cadă-Pagube sesizate 

ca urmare a activităților de recunoaștere în teren a forțelor ISU Gorj. 

 Oraș Rovinari: 
o fisuri superficiale la Spitalul Orășenesc Rovinari între 2 corpuri de clărire; 
o sediul Punctului de Lucru de Pompieri Rovinari-ușile garajelor s-au deplasat, existând 

probleme la deschiderea acestora; 

 Oraș Tismana: 
o Turla unei biserici în pericol de prăbușire - Pagube sesizate ca urmare a activităților 

de recunoaștere în teren a forțelor ISU Gorj. 

 Comuna Arcani: 
o 1 casă de locuit prezintă fisuri minore în comuna Arcani; 

 Comuna Bălești 
o 1 casă afectată în comuna Bălești prezintă acoperișul afectat; 
o 2 case în comuna Bălești sunt afectate la nivelul acoperișului; 

 Comuna Godinești: 
o 1 coș de casă cazut la o casă din comuna Godinești; 

– Suprafața de manifestare a dezastrului: 

● Judete: Gorj 

● Localități: Godinești,  Arcani, Polata, Tg-Jiu, Bumbești-Jiu, Rovinari, Bălești 

– Surse de mare risc: Nu este cazul 

– Obiective socio-economice: 1 complexul comercial Parâng din Municipiul Tg-Jiu 

– Teren agricol: Nu este cazul 

– Situația cailor de comunicatii: drumuri naționale, judetene și comunale avariate sau distruse, 
poduri și podele avariate sau distruse, a liniilor de telecomunicatii și transport a energiei electrice, 
precum și a retelelor de transport ale operatorilor energetici; 

Stânci căzute pe Defileul Jiului – au fost îndepărate de reprezentanși aparținând SDN Tg-Jiu. 

– Animale mari moarte sau amenintate: Nu este cazul 

– Distrugeri de alte bunuri: mașini avariate ca urmare a căderilor de obiecte de pe clădiri:  

 posibil 3 autoturisme în parcările din zona Primăriei Tg-Jiu; 

 2 autoturisme în parcarea blocului 8 din zona Hotel Brâncuși. 

 1 autoturism avariat în zona Pasarelei din Mun. Tg-Jiu 

3. Forte și mijloace de interventie 

– existente:  

 Detașamentul de Pompieri Tg-Jiu: 



o 1 AT5003 și 1 AISI la Primăria Mun. Tg-Jiu,  
o 1 APIC Dacia Duster la Spitalul Județean Tg-Jiu; 
o AT 4003 la Complexele Comerciale Parâng Rodna și Sediul Direcției Județene de 

Evidență a Populației 
o 1 ATPVM 
o 1 Descarcerare grea 

 Detașamentul de Pompieri Motru: 
o 1 APIC Dacia Duster 

 Secția de Pompieri Turceni: 
o 1 APIC Dacia Duster 

 Garda de Intervenție Novaci: 
o 1 AT5003 

 Garda de Intervenție Bumbești-Jiu: 
o 1 A2003 

 Garda de Intervenție Hurezani: 
o 1 AT7503 

 Punctul de Lucru Rovinari: 
o 1 A2003 

 Garda de Intervenție Tismana: 
o 1 AT5003 

– necesare din alte judete: Nu este cazul în momentul de față. 

4. Măsuri urgente intreprinse:  

 Activare CJCCI Gorj-nivel portocaliu, la sediul ISU Gorj cu reprezentanți din cadrul:  
o Instituției Prefectului – Subprefect și 1 șef Serviciu; 
o Consiliul Județean Gorj – Președinte Consiliu Județean; 
o Inspectorat de Stat în Construcții Gorj: Inspector șef; 
o Inspectoratul de Poliție Județean Gorj: Adjunct Inspector șef; 
o Inspectoratul de Jandarmi Județean: Prim Adjunct; 
o Serviciul Județean de Protecție Internă: Șef Serviciu; 

 Alte instituții prezente cu reprezentanți la sediul ISU Gorj în cadrul CJCCI: 
o Poliția Locală Tg-Jiu: șef Poliție Locală. 
o Primăria Mun. Tg-Jiu: 2 viceprimari și șeful Edilitara Publică 
o Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Gorj: 2 reprezentanți. 

 Creșterea capacității operaționale-nivel portocaliu. 

 Recunoașteri în teren și degajare de obiecte căzute 

5. Data și ora trecerii de la o etapa a operațiunilor de interventie la alta:  

Începând cu data de 14.02.2023, ora 15:20, s-au început operațiunile de recunoaștere în teren la 
subunitățile de intervenție, concomitent cu gestionarea situațiilor de urgență generate de seism. 

6. Cereri de forte, materiale, mijloace și asistența tehnica interna și internationala: Nu este cazul 

7. Alte date și elemente în raport de evolutia situațiilor critice intervenite, durata acestora, măsuri 
luate:  

- forte și mijloace cu care s-a actionat, rezultate obtinute,  

 Detașamentul de Pompieri Tg-Jiu: 
o 1 AT5003 și 1 AISI la Primăria Mun. Tg-Jiu,  



o 1 APIC Dacia Duster la Spitalul Județean Tg-Jiu; 
o AT 4003 la Complexele Comerciale Parâng Rodna și Sediul Direcției Județene de 

Evidență a Populației 
o 1 ATPVM 
o 1 Descarcerare grea 

 Detașamentul de Pompieri Motru: 
o 1 APIC Dacia Duster 

 Secția de Pompieri Turceni: 
o 1 APIC Dacia Duster 

 Garda de Intervenție Novaci: 
o 1 AT5003 

 Garda de Intervenție Bumbești-Jiu: 
o 1 A2003 

 Garda de Intervenție Hurezani: 
o 1 AT7503 

 Punctul de Lucru Rovinari: 
o 1 A2003 

 Garda de Intervenție Tismana: 
o 1 AT5003 

- nr. persoanelor și gospodariilor evacuate: La nivelul CJCCI Gorj și Dispeceratului ISU Gorj nu există 
date în acest sens în prezent. 

- măsuri de cazare: Nu este cazul. 

- ajutoare asistența sanitara: Nu este cazul. 

 

Notă: datele colectate sunt primare, din apelurile recepționate prin Sistemul 112. 


