
COMANDAMENT DE URGENȚĂ LA APA SERV 

PENTRU CODUL PORTOCALIU DE PLOI ANUNȚAT DE METEOROLOGI 

Pentru că paza bună trece primejdia rea, imediat ce s-a primit informația de la ISU Hunedoara, potrivit 

căreia Valea Jiului se va afla astăzi, de la ora 16,00 până la ora 23,00 sub COD PORTOCALIU de 

precipitații abundente, la nivelul operatorului regional de apă și canalizare din Valea Jiului s-a 

convocat o ședință operativă a Comandamentului de management al situațiilor de urgență, care s-a 

instituit la Apa Serv. 

”Vom urmări permanent evoluția precipitațiilor și vom evalua în timp real situația din teren, astfel 

încât să putem interveni în mod operativ, imediat, cu echipe și utilaje acolo unde va fi nevoie. Sperăm 

să trecem cu bine și peste această nouă provocare pe care ne-o pune în față natura, în această vară 

atât de capricioasă până în prezent”, a informat Costel Avram, directorul general al Apa Serv Valea 

Jiului. 

Pentru intervențiile operative în cazul unor situații de urgență, în această perioadă Apa Serv are 

pregătite echipe și echipament specific după cum urmează: 

 Coordonare acțiuni la nivel central: Costel Avram – Director General; Cristian Ionică – Șef

Departament Producție; Florin Donisa – Șef Departament Exploatare; 

 Coordonare la nivel local în orașul Petrila: ing. Benke Alexandru împreună cu o echipă de 4

muncitori, o autocombinată pentru canalizare, un buldoexcavator, o motopompă, o mașina 

transport. 

 Coordonare la nivel local în municipiul Petrosani: ing. Pavel Romulus împreună cu o echipă de

8 muncitori, o autocombinată pentru canalizare, un buldoexcavator, o motopompă, 2 mașini 

transport. 

 Coordonare la nivel local în municipiul Vulcan și orașul Aninoasa: ing. Mihai Costel, împreună

cu o echipă de 4 muncitori, o autocombinată pentru canalizare, o motopompă, o mașină 

transport. 

 Coordonare la nivel local în municipiul Lupeni și orașul Uricani: ing. Maxer Aurelian,

împreună cu o echipă de 4 muncitori, o autocombinată pentru canalizare, un buldoexcavator, o 

motopompă, o mașina de transport. 

Directorul general al Apa Serv mai arată că, în funcție de evoluția fenomenelor perriculoase, efectivul 

de muncitori și utilaje poate fi mărit. 
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