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                                                   ANEX   la Hotarârea Colegiului Prefectural nr. 5 din 29 noiembrie 2017 
 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                    
COLEGIUL PREFECTURAL  AL JUDEȚULUI TELEORMAN       

 

PLAN DE M SURI  
pentru organizarea prevenirii incendiilor  

pe timpul sezonului rece 2017-2018  

 

1. Sprijinirea autorităților administrației publice locale și operatorilor economici prin 
acordarea asistenței tehnice de specialitate în vederea adoptării de măsuri de prevenire a 
incendiilor specifice sezonului rece, conform legii, la solicitarea acestora și pe timpul 
desfășurării controalelor de prevenire. 

R spunde: 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.GHICA” al Judeţului Teleorman 

Termen de realizare: 

Perioada sezonului rece 2017-2018 
2. a) Elaborarea de materiale de informare preventivă privind cauze, pericole și 

măsuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece, la gospodăriile cetățenești. 
b) Difuzarea acestor materiale în mass-media locală, precum și  distribuirea directă 

către cetățeni în cadrul unor puncte mobile de informare preventivă sub formă de pliante 
și foi volante.    

                                                                               R spunde: 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.GHICA” al Judeţului Teleorman 

Termen de realizare: 
Perioada sezonului rece 2017-2018 

3.  Desfășurarea de controale la operatori economici, instituții, unități de cult și 
localități pentru verificarea funcționării corespunzătoare pe timpul sezonului rece a 
instalațiilor și sistemelor de încălzire, a instalațiilor de gaze, precum și a sistemelor și 
instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor. 

R spunde: 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.GHICA” al Judeţului Teleorman 

Termen de realizare: 
Perioada sezonului rece 2017-2018 

4.  Transmiterea către autoritățile publice locale de adrese privind instruirea 
serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență în vederea pregătirii 
corespunzătoare a mijloacelor de intervenție, pentru perioada sezonului rece. 

R spunde: 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.GHICA” al Judeţului Teleorman 

Termen de realizare: 
Noiembrie - Decembrie 2017 

5. Popularizarea măsurilor de prevenire a incendiilor prin postarea pe site-ul 
www.isuteleorman.ro a materialelor informative. 

R spunde: 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.GHICA” al Judeţului Teleorman 

Termen de realizare: 

Noiembrie - Decembrie 2017 
 

P R E F E C T 
Florinel DUMITRESCU 

http://www.isuteleorman.ro/

