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INSTITU IA PREFECTULUI JUDE UL TELEORMAN                                                                                                                                                                                                     
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI TELEORMAN                                                                                                                                                  ANEX  

                                                                                                                                     la Hot rârea Colegiului Prefectural nr. 6 din  29 noiembrie 2017            
                                                                                                                                           

PLAN DE M SURI NECESARE ÎN VEDEREA DESF ŞUR RII NORMALE A ACTIVIT ŢILOR 
 ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN PERIOADA S RB TORILOR DE IARN  - 2017 

 
Nr. 
crt. 

M SURA TERMEN DE 
REALIZARE 

INSTITUŢIILE RESPONSABILE 

1 Intensificarea ac iunilor de control pe întreg teritoriul jude ului în unită ile care 
produc, depozitează, transportă i comercializează produse de origine animală 
i non-animală. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

- Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguran a Alimentelor Teleorman 

2 Efectuarea de controale în pie e i târguri de animale, precum i preluarea 
sesizărilor cu privire la nerespectarea normelor sanitar veterinare. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

- Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguran a Alimentelor Teleorman 

3 Asigurarea permanen ei la sediul Direc iei Sanitare Veterinare i pentru 
Siguran a Alimentelor Teleorman, al  Circumscrip iilor Sanitare-Veterinare i 
pentru Siguran a Alimentelor i al Circumscrip iilor Sanitare Veterinare Zonale, 
în perioada 04.12.2017-24.12.2017, respectiv 27.12.2017-07.01.2018, inclusiv 
în zilele de sâmbătă i duminică. 
La sediile institu iilor va fi afi at programul de lucru, loca iile de pe raza 
jude ului unde poate fi efectuat examenul trichineloscopic, precum i numerele 
de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea 
normelor sanitar veterinare. 

Conform programului de 
lucru stabilit la nivelul 
institu iilor 

- Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguran a Alimentelor Teleorman 
- Circumscrip iile Sanitare-Veterinare i 
pentru Siguran a Alimentelor 
- Circumscrip iile Sanitare Veterinare Zonale 

4 Efectuarea de controale în unită ile de alimenta ie publică care organizează 
mese festive de Crăciun i Revelion. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

- Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguran a Alimentelor Teleorman 

5 Informarea popula iei, prin intermediul mass-mediei asupra importan ei pe 
care o reprezintă efectuarea examenului trichineloscopic precum i riscul la 
care se supun consumatorii care achizi ionează i consumă produse alimentare 
sau carne comercializate clandestin, provenite din surse necunoscute sau care 
nu au fost supuse controlului sanitar veterinar. 

Perioada premergătoare 
Crăciunului 

- Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguran a Alimentelor Teleorman 

6 Desfă urarea de ac iuni de control în unită i sanitare cu paturi, unită i de  
produc ie alimentară, unită i de desfacere alimente i alimenta ie publică de pe 
raza jude ului. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Direc ia de Sănătate Publică a Jude ului 
Teleorman 

7 Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la conformitatea, modul 
de etichetare, prezentare, publicitate i comercializare a produselor alimentare 
specifice sărbătorilor de iarnă. 

27.11.-22.12.2017 - Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Teleorman 

8 Organizarea i derularea activită ilor specifice pentru prevenirea i combaterea 
tăierilor ilegale de arbori în suprafe ele de fond forestier administrat (păduri de 
stat cât i păduri particulare administrate pe bază de contract). 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

- Direc ia Silvică Teleorman  
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Nr. 
crt. 

M SURA TERMEN DE 
REALIZARE 

INSTITUŢIILE RESPONSABILE 

9 Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la provenien a, circula ia 
i comercializarea materialului lemnos. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

- Direc ia Silvică Teleorman  
 

10 Organizarea de controale privind respectarea prevederilor legale la 
comercializarea Pomilor de Crăciun în pie e, târguri i oboare împreună cu 
reprezentan ii Inspectoratului de Poli ie al jude ului Teleorman i cu sprijinul 
reprezentan ilor Gărzii Forestiere Bucure ti. 

Perioada premergătoare 
Crăciunului 

- Direc ia Silvică Teleorman 
-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 

11 Participarea la ac iuni comune cu institu iile cu care au fost încheiate planuri 
de cooperare sau protocoale de colaborare. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul de Jandarmi Jude ean 
Teleorman 
-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 
-Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguran a Alimentelor Teleorman 
-Direc ia Silvică Teleorman 

12 Desfă urarea activită ilor preventiv-operative pentru cre terea siguran ei 
publice i a patrimoniului, pe raza localită ilor urbane i rurale. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 

13 Derularea activită ilor i aplicarea măsurilor stabilite, în cadrul programelor i 
planurilor de ac iune na ionale, pentru realizarea unui mediu de afaceri legal. 
Executarea activită ilor prioritare din sfera combaterii evaziunii fiscale. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 
 

-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 

14 Ini ierea de ac iuni tematice i specifice de supraveghere, control i îndrumare 
a participan ilor la traficul rutier, în cadrul concep iei i programelor existente 
de îmbunătă ire a siguran ei rutiere i reducere a riscului victimizării prin 
accident rutier. 

Perioada premergătoare i 
din timpul sărbătorilor de 
iarnă 

-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 
 

15 Cooperarea cu structurile din componen a comandamentului de iarnă, în 
vederea eficientizării activită ilor, a reducerii timpului de reac ie i cre terii 
capacită ii de interven ie a autorită ilor; intensificarea colaborării i acordarea 
sprijinului necesar/solicitat de alte servicii publice jude ene. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 
 
 

-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 

16 Asigurarea măsurilor de ordine i siguran ă publică pe timpul desfă urării 
manifestărilor cultural-artistice organizate în spa iul public cu ocazia sărbătoririi 
Crăciunului i Anului Nou. 

În timpul sărbătorilor de 
iarnă 

-Inspectoratul de Jandarmi Jude ean 
Teleorman 
 

17 Participarea la men inerea ordinii publice, în sistem integrat, în mediul urban i 
rural, prin patrule mixte cu poli ia sau prin patrule independente de jandarmi. 

Perioada premergătoare i 
din timpul sărbătorilor de 
iarnă 

-Inspectoratul de Jandarmi Jude ean 
Teleorman 
-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 

18 Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind opera iunile i  
folosirea obiectelor artizanale i de distrac ie, pe bază de amestecuri 
pirotehnice de către persoanele juridice i fizice. 
 
 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul de Jandarmi Jude ean 
Teleorman 
-Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Teleorman 
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Nr. 
crt. 

M SURA TERMEN DE 
REALIZARE 

INSTITUŢIILE RESPONSABILE 

19 Acordarea unei aten ii deosebite în organizarea cu respectarea prevederilor 
legale, a jocurilor de artificii, respectiv comercializării articolelor pirotehnice. 

Perioada premergătoare i 
din timpul sărbătorilor de 
iarnă 

-Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al 
Jude ului Teleorman 

20 Men inerea legăturii cu reprezentan ii administra iei publice locale pentru 
cunoa terea inten iilor de organizare a manifesta iilor comemorative i a 
manifestărilor de amploare pe timpul sărbătorilor de iarnă. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al 
Jude ului Teleorman 

21 Mediatizarea activită ilor cu caracter preventiv derulate la categoriile de 
obiective, în func ie de direc iile prioritare stabilite la nivelul inspec iei de 
prevenire (informare preventivă i controale în spa iile cu aglomerări de 
persoane, lăca uri de cult, unită i de primire turistică i alte obiective de 
interes public etc.), a concluziilor desprinse din acestea, respectiv a măsurilor 
de prevenire i a eventualelor recomandări pentru cetă eni. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al 
Jude ului Teleorman 

22 Verificarea permanentă a legăturilor de comunica ii pentru cooperare cu 
celelalte elemente din sistemul de ordine i siguran ă publică i asigurarea 
fluxului informa ional – decizional la nivelul cerin elor impuse de munca 
operativă. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al 
Jude ului Teleorman 

23 Angrenarea Serviciilor Voluntare pentru Situa ii de Urgen ă în ac iuni 
preventive i pentru asigurarea măsurilor aferente desfă urării în siguran ă a 
activită ilor organizate la nivelul unită ilor administrativ teritoriale. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al 
Jude ului Teleorman 

24 Identificarea i desfă urarea controalelor de prevenire a incendiilor în spa iile 
de alimenta ie publică care organizează mese festive cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă, spa ii comerciale (supermarketuri, hipermarketuri), lăca uri de cult i 
ansambluri mănăstire ti la care se înregistrează afluen ă mare de persoane. 

Perioada premergătoare 
sărbătorilor de iarnă 

-Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al 
Jude ului Teleorman 

25 Transmiterea către autorită ile administra iei publice locale a măsurilor 
minimale de prevenire a incendiilor ce trebuie cunoscute i respectate de 
cetă eni pe timpul sărbătorilor de iarnă, în scopul afi ării lor la punctele de 
informare preventivă constituite la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale. 

Decembrie 2017 -Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al 
Jude ului Teleorman 

 
   

PREFECT 
 

Florinel DUMITRESCU 


