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Comitetul Judeţean penntru Situaţii de Urgenţă Teleorman funcţionează în conformitate cu:
 Ordonanţa de Urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificările si completările prin Legea nr.15 din 07.03.2005;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de
urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 21/2004;
 Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr.
1151/2014;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;
 Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
 Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului
Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59 din 24.02.2015;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, A.D.
Ghica” Teleorman;
Obiectivul fundamental al activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2018, a
fost asigurarea în mod unitar şi profesionist, a apărării vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător,
a valorilor materiale şi culturale pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă.
În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost îndreptate către
materializarea următoarelor obiective:
 pregătirea preventivă şi protecţia prioritară a populaţiei;
 participarea la protecţia valorilor culturale, precum şi a mediului;
 pregătirea profesională a personalului organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă;
 planificarea, organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
situaţiilor de urgenţă;
 constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice.

În scopul prevenirii şi gestionării unor situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului şi
îndeplinirii altor atribuţii, Comitetul Judeţean penntru Situaţii de Urgenţă Teleorman s-a întrunit, în
perioada analizată, în 21 şedinţe, astfel:
 în data de 25.02.2018, ora 18.00, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescuprefectul judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman pentru stabilirea măsurilor specifice, ca
urmare a avertizării meteorologice de Cod Portocaliu din data de 25.02.2018, ora 11.00;
 în data de 26.02.2018, ora 08.30, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescuprefectul judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, în vederea suspendării cursurilor în unităţile
de învăţământ din judeţ pentru ziua de luni, 26.02.2018 începând cu ora 12.00 şi ziua de marţi, 27.02.2018;
suplimentarea numărului utilajelor de deszăpezire în această perioadă;
 în data de 27.02.2018, ora 13.00, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescuprefectul judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, pentru suspendarea cursurilor în unităţile de
învăţământ din judeţ, în perioada 28.02-02.03.2018.
 în data de 06.03.2018, ora 14.00, şedinţă de lucru cu agenţii de inundaţii din cadrul Comitetelor
Locale pentru Situaţii de Urgenţă convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul judeţului
Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman;
 în data de 08.03.2018, ora 14.00, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescuprefectul judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, având ca scop aprobarea planului de măsuri
specifice ca urmare a averizărilor hidrologice Cod Galben şi Cod Portocaliu pentru intervalul 08.03.2018,
ora 12.00-09.03.2018, ora 12.00;
 în data de 22.03.2018, ora 08.30, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescuprefectul judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, având ca scop aprobarea Planului de măsuri
specifice ca urmare a avertizărilor meteorologice din ultima perioadă;
 în data de 02.04.2018, ora 10.30, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescuprefectul judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi
adoptate pentru rezolvarea situaţiei de urgenţă apărute la digul Suhaia;
 în data de 02.04.2018, ora 17.30, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescuprefectul judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman;
 în data de 04.04.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, având ca orine de zi proiectul de hotărâre privind
solicitarea acordării din rezerva de stat a unei cantităţi de carburanţi necesară funcţionării motopompelor de
mare capacitate şi utilajelor care intervin pentru evacuarea apei din lacul Suhaia;
 în data de 10.04.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman cu scopul aprobării realizării demersurilor către
Guvernul României de a analiza oportunitatea alocării unor sume din Fondul de Investiţii la dispoziţia
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale
produse în judeţul Telorman în luna martie 2018;
 în data de 16.05.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, cu următoarea ordine de zi: analiza posibilităţii
obţinerii de fonduri de la Guvernul României privin achiziţionarea de locuinţe modulate (container) pentru
relocarea familiilor care locuiesc în blocurile B10 şi B11 din municipiul Alexandria, până la rezolvarea
situaţiei creată, construirea unor noi locaţii;
 în data de 29.06.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, în vederea analizei situaţiei existente la nivelul
judeţului, datorită fenomenelor meteorologice periculoase (ploi torenţiale);
 în data de 30.06.2018, şedinţă extraordinară cu ocazia videoconferinţei ministrului afacerilor
interne, doamna Carmen Daniela Dan, privind modul de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de
fenomenele meteorologice;
 în data de 02.07.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, cu scopul aprobării situaţiei preliminare a pagubelor
produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 15-30 iunie 2018;
 în data de 02.07.2018, şedinţă extraordinară cu ocazia videoconferinţei prim-ministrului României,
doamna Viorica DĂNCILĂ, privind modul de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele
meteorologice;


în data de 04.07.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman cu scopul aprobării situaţiei pagubelor produse în urma
fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 15-30 iunie 2018;
 în data de 08.07.2018, şedinţă extraordinară cu ocazia videoconferinţei ministrului afacerilor
interne, doamna Carmen Daniela Dan, privind modul de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de
fenomenele meteorologice;
 în data de 28.08.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, cu următoarea ordine de zi: -raportul tehnic privind
necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii “amenajarea împotriva inundaţiilor a râului
Câlniştea în localitatea Drăgăneşti Vlaşca”; - prezentarea “Concepţiei Naţionale de răspuns în caz de
incendii de pădure”.
 în data de 10.09.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman având ca ordine de zi prezentarea situaţiei actuale
privind răspândirea Pestei Porcine Africane la nivel naţional şi prezentarea măsurilor suplimentare pentru
prevenirea introducerii virusului PPA pe teritoriul judeţului Teleorman;
 în data de 16.11.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman - preşedinte C.J.S.U. Teleorman, în vederea prezentării situaţiei privind riscul difuzării
bolii prin materialul lemnos exploatat în pădurea Slobozia Mândra de către SC TIMBER REAL WOOD
SRL;
 în data de 23.11.2018, şedinţă extraordinară convocată de domnul Florinel Dumitrescu- prefectul
judeţului Teleorman- preşedinte C.J.S.U. Teleorman, pentru prezentarea şi aprobarea Planului de măsuri
pentru sezonul de iarnă 2018-2019;
În cadrul acestor şedinţe au fost aprobate 16 hotărâri, după cum urmează:
 Hotărârea nr. 1 din 25.02.2018, ora 10.30, privind aprobarea Planului de măsuri specifice ca
urmare a avertizării meteorologice Cod Portocaliu avand ca fenomene vizate temperaturi foarte scazute,
ninsori abundente, temporar viscolite, strat consistent de zăpadă, pentru ziua de 26.02.2018 intervalul 07.0023.00;
 Hotărârea nr. 2 din 26.02.2018, ora 08.30, privind măsuri suplimetare ce se impun pentru
suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ pentru ziua de luni, 26.02.2018, începând cu ora 12.00 şi
pentru ziua de marţi, 27.02.2018; suplimentarea numărului de utilaje de deszăpezire în această perioadă;
 Hotărârea nr. 3 din 27.02.2018, ora 13.00, privind suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ
din judeţ în perioada 28.02-02.03.2018;
 Hotărârea nr. 4 din 08.03.2018, ora 14.00, privind aprobarea Planului de măsuri specifice ca
urmare a avertizării hidrologice Cod Portocaliu şi Cod Galben, pentru intervalul 08.03.2018, ora 12.00 –
09.03.2018, ora 12.00;
 Hotărârea nr. 5 din 22.03.2018, ora 08.30, privind aprobarea Planurilor de măsuri specifice ca
urmare a avertizărilor hidrometeorologice din perioada următoare,;
 Hotărârea nr. 7 din 02.04.2018, ora 10.30, privind aprobarea măsurii de evacuare controlată a apei
din lacul Suhaia prin coborârea cotei deversorului cu 30 cm pe o lungime de 30 metri;
 Hotărârea nr. 8 din 02.04.2018, ora 17.30, privind aprobarea PLANULUI DE MĂSURI
SPECIFICE ca urmare a aprobării măsurii de evacuare controlată a apei din lacul Suhaia prin coborârea
cotei deversorului cu 30 cm pe o lungime de 30 metri, în şedinţa extraordinară a CJSU din 02.04.2018, ora
10.30;
 Hotărârea nr. 9 din 04.04.2018, privind aprobarea solicitării acordării din rezerva de stat, a unor
cantităţi de carburanţi (benzină+motorină) necesari funcţionării motopompelor de mare capacitate şi a
utilajelor care intervin pentru evacuarea apei din Lacul Suhaia;
 Hotărârea nr. 10 din 10.04.2018, pentru aprobarea realizării demersurilor către Guvernul României
de a analiza oportunitatea alocării unor sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2018 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Teleorman
în luna martie 2018.
 Hotărârea nr. 11 din 16.05.2018, prin care se aprobă întreprinderea demersurilor necesare în
vederea obţinerii de fonduri de la Guvernul României pentru achiziţionarea de locuinţe tip modul (container)

necesare relocări familiilor care locuiesc în blocurile B10 şi B11, până la rezolvarea situaţiei careate,
construirea unor locaţii noi;
 Hotărârea nr. 12 din 02.07.2018, privind aprobarea situaţiei preliminare a pagubelor produse în
urma fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 15-30 iunie 2018;
 Hotărârea nr. 13 din 04.07.2018, privind aprobarea situaţiei pagubelor produse în urma
fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 15-30 iunie 2018 şi realizarea demersurilor către
Guvernul României de a analiza oportunitatea alocării unor sume din Fondul de Investiţie la dispoziţia
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018 pentru înlăturarea efectelor calamitpţilor naturale
produse în judeţul Teleorman în perioada 15-30 iunie 2018.
 Hotărârea nr. 14 din 28.08.2018, privind necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de
investiţii “Amenajarea împotriva inundaţiilor a râului Câlniştea, în localitatea Drăgăneşti Vlaşca, judeţul
Teleorman”;
 Hotărârea nr. 15 din 10.09.2018, privind aprobarea planului suplimentar de măsuri pentru
prevenirea introducerii virusului Pestei Porcine Africane pe teritoriul judeţului Teleorman;
 Hotărârea nr. 16 din 16.11.2018, pentru “Informarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind riscul difuzării PPA prin activităţile
de exploatare a materialului lemnos din pădurea Slobozia Mândra, pe perioada evoluţiei focarului de Pestă
Porcină Africană la mistreţi, în fondul de vânătoare “9 Între Olturi” în judeţul Teleorman”;
 Hotărârea nr. 17 din 23.11.2018, privind aprobarea planului judeţean de măsuri pentru sezonul de
iarnă 2018-2019.
Ca urmare a Hotărârii CJSU nr. 9 din 04.04.2018, pentru asigurarea necesarului de carburant în
vederea executării misiunii de evacuare a apei şi protecţia digului lacului Suhaia, prin Hotărârea de Guvern
nr. 260 din 24. 04.2018, a fost aprobată scoaterea din rezervele de stat a cantităţilor de 49.200 kg motorină şi
2650 kg benzină (echivalentul a 57882 l motorină, 3480 l benzină).
Din cei 57.882 litri de motorină au fost consumaţi 1.540 l. Restul cantităţii de 56342 l motorină
rămasă neconsumată, se află depozitată în acest moment astfel:
 53480 l la S.C. Interagricultura SRL Zimnicea;
 2796 l la Detaşamentele de Pompieri din cadrul ISU Telorman;
Din cei 3480 litri benzină, au fost consumaţi 352 l. Restul cantităţii de 3128 l benzină rămasă
neconsumată, se află în acest moment depozitată la Detaşamentele de Pompieri din cadrul ISU Telorman.
În anul 2018, la nivelul judeţului Teleorman au fost confirmate 9 focare de Pestă Porcină
Africană, în următoarele localităţi: Slobozia Mîndra, Cervenia, Cucuieţi, Scrioaştea, Ştorobăneasa, Beiu şi
Beciu.
Au fost infirmate următoarele suspiciuni:
- Drăgăneşti Vlaşca prin buletin de analiză IDSA Bucureşti NEGATIV 19069/15.10.2018 şi
19139/27.10.2018.
- Purani prin buletin de analiză IDSA Bucureşti NEGATIV 19166/26.10.2018
- Alexandria prin buletin de analiză IDSA Bucureşti NEGATIV 19004/24.10.2018.
Totalul de 31 porci morţi reprezintă:
- 28 porci morţi înregistraţi în focare;
- 3 porci morţi înregistraţi la suspiciune.
Totalul de 42 porci ucişi reprezintă:
- 21 porci ucişi în focarele confirmate;
- 21 porci ucişi la suspiciune.
Alte activităţi desfăşurate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman în anul
2018:
1. Elaborarea şi/sau actualizarea următoarelor documente:
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Județean de Coordonare și Conducere a
Intervenției;
- Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman pentru anul 2018;

- Planul judeţean privind asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018;
- Planul de măsuri al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului Teleorman
privind atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra personalului unităţii în perioada caniculară,
precum şi Planul judeţean de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei;
2. Centralizarea datelor transmise de componentele SNMSU de la nivel local cu atribuţii în
domeniu/Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi elaborarea de rapoarte informative către Instituţia
Prefectului şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
3. Solicitarea, centralizarea datelor primite de la CLSU şi întocmirea situaţiei privind punctele de
prim ajutor şi/sau punctele de distribuţie a apei potabile de la nivelul judeţului Teleorman;
4. Solicitarea, centralizarea datelor primite de la CLSU şi întocmirea situaţiilor forţelor, mijloacelor/
materialelor şi a stocurilor de materiale antiderapante şi carburant existente pentru desfăşurarea activităţilor
specifice sezonului de iarnă 2018 – 2019, respectiv privind adăposturile amenajate pentru cazarea
persoanelor defavorizate;
5. Verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor de pe râurile interioare, din judeţul Teleorman;
6. Actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman şi a
Grupurilor de Suport Tehnic ori de câte ori a fost nevoie;
7. Evidenţa situaţiei focarelor de Pestă Porcină Africană;
8. Monitorizarea şi raportarea cazurilor de poluări accidentale ale solului/aerului/apei; în anul 2018
s-au înregistrat 5 cazuri de poluări accidentale;
9. Întocmirea şi transmiterea Sintezelor informative trimestriale cu privire la gestionarea situaţiilor
de urgenţă;
10. Întocmirea/actualizarea bazelor de date referitoare la coordonatele de contact ale membrilor
CJSU, CLSU (nr. telefon fix/mobil/fax, adresă de e-mail), actualizarea aplicaţiei informatice STS-SMS;
11. Au fost primite 327 informări/atenţionări/avertizari hidrometeorologice, dintre care 227
atenţionări nowcasting Cod Galben, 5 avertizari nowcasting Cod Portocaliu, 17 informări meteorologice, 14
atenţionări meteo Cod Galben, 11 avertizări meteo Cod Portocaliu, 37 atenţionări hidrologice Cod Galben şi
16 atenţionări hidrologice Cod Portocaliu (fenomenele vizate fiind: frecvente descărcări electrice, grindină
de mici dimensiuni, instabilitate atmosferică accentuată, averse ce vor cumula 25-30 l/mp, creşteri rapide de
debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de atenţie/inundaţie, scurgeri de pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri
rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, etc.). Au fost informate operativ Comitetele
Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea
unor situaţii de urgenţă;
12. Publicarea pe site-ul WEB al I.S.U. ,,A.D.Ghica” Teleorman, a actelor normative specifice şi a
documentelor elaborate la nivelul C.J.S.U.;
Consiliul Judeţen Teleorman a nominalizat specialişti din cadrul instituţiei care să facă parte din
grupurile de suport tehnic ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Ordinul nr.
486/17.10.2018 al Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman;
În vederea evaluării pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase
(inundaţii), din parte C.J. Teleorman au participat în comisii numite prin Ordinul Prefectului, funcţionari
publici împreună cu reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Inspectoratului Judeţean în Construcţii;
La solicitarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Consiliul Judeţean Teleorman a
suplimentat personalul tehnic care a participat la acţiuni impuse în funcţie de tipul de risc şi intensitatea
situaţiei de urgenţă;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 150/2018 s-a aprobat Planul pentru asiguarea cu
resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018.
În bugetul Consiliului Judeţean al anului 2018 au fost cuprinse fonduri pentru capitolul Ordine şi
Siguranţă naţională.
Consiliul Judeţean Teleorman a alocat fonduri şi a asigurat achiziţionarea de echipament de
protecţie pentru Preşedintele şi Vicepreşedinţi Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman;

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Teleorman, conform prevederilor HG 557/2016, a realizat
obiectivele ce-i revin pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv:
a) obiectivele stabilite pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă:
- monitorizarea pericolelor prin efectivele aflate în teren;
- înştinţare alarmare;
- participarea la activităţi de evacuare a persoanelor, bunurilor;
- menţinerea ordinii publice în zonele afectate;
- asigurarea intervenţiei de către echipele de intervenţie specializate;
Activităţile desfăşurate s-au materializat în cele de monitorizarea, prin efectivele din teren, a
pericolelor pe căile de comunicaţii rutiere, menţinerea ordinii publice în zonele afectate, asigurarea
intervenţiei echipelor specializate şi fluidizarea traficului rutier în zonele sau pe căile de comunicaţii
afectate,.
b) gradul de realizare a acestor acţiuni şi măsuri întreprinse:
Referitor la gradul de realizare, aceste acţiuni şi măsuri au fost realizate, neexistând restanţe.
De asemenea, pentru gestionarea eficientă a activităţilor ce îi revin I.P.J. în situaţii de urgenţă au fost
actualizate documentele operative, iar cu ocazia exerciţiilor şi aplicaţiilor de protecţie civilă a fost verificat
gradul de pregătire a efectivelelor participante.
c) documente elaborate şi prevăzute în şedinţa C.J.S.U.:
În cursul anului 2018 au fost înaintate Comitetului Judeţean următoarele documente:
- măsurile dispuse de I.P.J. Teleorman pentru asigurarea climatului de ordine publică cu ocazia
Sărbătorilor Pascale;
- măsurile luate de IPJ Teleorman pentru asigurarea viabilităţii arterelor rutiere în sezonul de iarnă.
d) neajunsuri, disfuncţionalităţi, măsuri de remediere:
La nivelul judeţului nu au existat neajunsuri sau disfuncţionalităţi care să pună în pericol buna
desfăşurare a activităţii.
Pentru anul 2018 au fost comunicate instituţiei de specialitate datele solicitate pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comune conform planurilor de cooperare.
La nivelul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman, pentru îndeplinirea obiectivelor
propuse, s-au întreprins următoarele acţiuni:
a) Obiective stabilite pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă, corespunzătoare
funcţiilor de sprijin repartizate:
- Actualizarea documentelor de conducere pe linia protecţie civile, în concordanţă cu ordinele sau
instrucţiunile primite de la eşaloanele superioare, precum şi cu modificările apărute în actele normative
specifice;
- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie civilă la nivelul unităţii în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare;
b) Gradul de realizare a acestora:
- Obiectivele stabilite pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, corespunzătoare funcţiilor de sprijin
repartizate, au fost îndeplinite;
c) Acţiuni/măsuri întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor:
- Organizarea şi desfăşurarea pregătirii de protecţie civilă a întregului personal, conform
prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712 din 23.06.2005 pentru aprobarea
dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi
completat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786 din 02.09.2005;

- Instruirea personalului de serviciu, asupra cunoaşterii permanente a situaţiei operative din zonele
de competenţă şi verificarea însuşirii sinopticului activităţilor la producerea unei situaţii de urgenţă, pentru
reducerea timpului de răspuns în vederea realizării intervenţiei operative;
- Verificarea periodică a mijloacelor planificate pentru realizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
- Actualizarea situaţiilor centralizatoare privind realizarea cooperării cu celălalte instituţii cu atribuţii
în domeniu, la producerea unei situaţii de urgenţă, stabilirea persoanelor de contact şi a coordonatelor
acestora, pentru realizarea unui flux informaţional optim;
- Pregătirea personalului destinat intervenţiei în sprijinul populaţiei prin organizarea şi desfăşurarea
de exerciţii pe baza unor scenarii probabile de producere a situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc
repartizate unităţii;
În anul 2018, personalul I.J.J. Teleorman a participat la un număr de 170 misiuni pe linie de situaţii
de urgenţă, fiind folosite 580 cadre.
În anul 2018 s-au desfăşurat 5 exerciţii de protecţie civilă, cu subunităţile din structura
inspectoratului, în scopul punerii în aplicare a prevederilor Planului de protecţie şi intervenţie în situaţii de
protecţie civilă şi Planului de evacuare în situaţii de urgenţă.
De asemenea I.J.J. Teleorman a participat la 5 exerciţii ce au vizat gestionarea situaţiilor de urgenţă,
organizate de către I.S.U.J. Teleorman.
Analizând obiectivele stabilite pentru anul 2018, precum şi activităţile care au fost desfăşurate în
vederea realizării lor, concluzionăm că acestea au fost îndeplinite în totalitate.
d) Documente elaborate şi prezentate în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă:
- Propuneri pentru întocmirea Planului de măsuri pentru sezonul de iarnă 2018-2019 (potrivit adresei
I.S.U.J. Teleorman, înregistrată cu nr. 3747449 din 19.10.2018).
- Planul pentru asiguarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de
urgenţă pe anul 2018.
În anul 2018, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, corespunzătoare funcţiilor de sprijin
repartizate, comanda Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră a avut ca obiective:
- Gestionarea eficientă a activităţilor specifice pentru identificarea şi monitorizarea situaţiilor de
urgenţă înregistrate în zona de competenţă la frontiera cu Bulgaria;
- Menţinerea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate terestră şi navală, alte
echipamente specifice şi bunuri materiale pentru punerea în aplicare a măsurilor din registrul de capabilităţi
şi a planului roşu de intervenţie al judeţului Teleorman de către toate structurile Poliţiei de Frontieră din
zona de frontieră;
- Participarea împreună cu formaţiuni ale MAI, în colaborare cu forţe ale MApN, cu unităţi de
protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi
bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de
limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
- Participarea, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de frontieră
ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a
producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor
acestora;
Toate obiectivele stabilite au fost îndeplinite şi nu au fost semnalate neregularităţi pe parcursul
îndeplinirii acestora.
Pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin repartizate, serviciul teritorial al Poliţiei de Frontieră
Teleorman, împreună cu celelalte structuri ale poliţiei de frontieră din judeţul Teleoman, au desfăşurat
următoarele activităţi:
- Participarea la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de inundaţii;
- Monitorizarea pericolelor pe căile de comunicaţii navale (fluviul Dunărea);
- Monitorizarea traficului de persoane şi bunuri prin P.T.F. Turnu Măgurele şi P.T.F. Zimnicea;
- Actualizarea situaţiilor centralizatoare pentru realizarea cooperării cu celelalte instituţii cu atribuţii la
trecerea frontierei de stat pentru realizarea unui flux informaţional optim;

- Activităţi de fluidizare a traficului de persoane şi bunuri prin P.T.F. – uri în vederea reducerii
timpilor de aşteptare, în special cu ocazia sărbătorilor pascale sau de iarnă;
- Instruirea personalului asupra cunoaşterii permanente a situaţiei operative din zona de competenţă;
- Participarea la exerciţii de conducere, fără acţiune în teren, exerciţii de cooperare.
Nu au fost elaborate documente care să fie prezentate în şedinţele CJSU.
Centrul Militar Judeţean Teleorman. În anul 2018, planificarea, organizarea şi desfăşurarea
pregătirii personalului din cadrul Centrului Militar Judeţean cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă sa executat în conformitate cu Planul de pregătire a personalului, Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă şi
Planul de evacuare al centrului, având la bază actele normative specifice în vigoare.
Funcţiile de sprijin pe care le asigură Centrul Militar Judeţean Teleorman privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016.
1. Obiectivele stabilite pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă a Centrului
Militar Judeţean Teleorman în anul 2018, corespunzătoare funcţiilor de sprijin, sunt:
a) Obiectivul fundamental în anul 2018 l-a reprezentat consolidarea capacităţii centrului pentru
prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru gestionarea acestora. Activitatea de prevenire a
avut ca obiectiv fundamental cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor, realizarea,
în timp scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unitară la nivelul centrului, a măsurilor necesare,
credibile, realiste şi adecvate de protecţie a personalului în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, în scopul
eliminării sau limitării pierderilor în rândul personalului, valorilor materiale şi protecţia mediului.
b) Obiectivele generale au fost:
- asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind
managementul situaţiilor de urgenţă;
- identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea probabilităţii de apariţie a
lor şi consecinţele pe care le presupune pentru viaţa personalului, mediu şi bunurile materiale;
- informarea personalului privind pericolele potenţiale de risc şi comportamentul adoptat în caz de
incendiu şi alte situaţii de urgenţă;
- analiza şi monitorizarea tipurilor de risc, precum şi efectuarea prognozelor asupra evoluţiei acestora
în scopul identificării stărilor generatoare de situaţii de urgenţă, propunându-se măsuri pentru avertizarea
personalului şi prevenirea agravării situaţiei;
- perfecţionarea actului de management al situaţiilor de urgenţă în caz de criză şi de risc cu implicaţii
în coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
- pregătirea subunităţii de intervenţie pentru a interveni în situaţii de urgenţă;
- pregătirea personalului centrului pentru a acţiona în situaţii de urgenţă;
- prevenirea situaţiilor de urgenţă prin organizarea unui sistem modern de avertizare alarmare,
comunicaţii, date şi informaţii;
- salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi profesionistă în caz de situaţii de urgenţă;
- crearea unui sistem de răspuns la situaţiile de urgenţă prin organizarea şi pregătirea din timp a
personalului centrului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- pregătirea personalului care intervine în caz de situaţii de urgenţă în vederea reducerii pierderilor şi
a pagubelor;
- optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în caz de situaţii de urgenţă a personalului
centrului;
- diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unei înştiinţări, alarmări şi, la nevoie,
evacuarea personalului din zona de risc;
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor de către personalul din centru în bune condiţii în situaţii de
urgenţă;
- întocmirea planurilor de apărare în vederea unei gestionari eficiente a situaţiilor de urgenţă
determinate de manifestarea riscului specific:
- planuri de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- planuri de înştiinţare-alarmare a personalului centrului;
- planuri de evacuare a personalului în cazul situaţiilor de urgenţă;
- asigurarea logistică în cazul situaţiilor de urgenţă;

- pregătirea personalului centrului privind responsabilităţile şi modul de acţiune în fazele
predezastru, dezastru şi postdezastru;
- dezvoltarea la nivelul centrului a unei concepţii integrate de conştientizare a personalului, precum
şi a factorilor de decizie din centru, pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice, a măsurilor de
prevenire a acestora, precum şi a comportamentului personalului în cazul producerii lor.
2. Gradul de realizare a obiectivelor.
Obiectivele stabilite în anul 2018 au fost îndeplinite în totalitate şi în volum complet, fiind executate
toate activităţile din planul de pregătire.
3. Acţiuni şi măsuri întreprinse în acest scop.
În anul 2018 s-au desfăşurat activităţi specifice cu scopul de a asigura realizarea şi aplicarea
măsurilor/acţiunilor de previziune (prognoză) şi prevenire a urmărilor dezastrelor, protecţia personalului,
resurselor, bunurilor şi valorilor materiale ale centrului, concepţia şi condiţiile de realizare a intervenţiei în
situaţii de urgenţă.
S-a pus accent pe evaluarea riscurilor şi urmăririi efectelor dezastrelor având în vedere frecvenţa şi
caracteristicile dezastrelor posibile/probabile, stabilirea/determinarea vulnerabilităţilor în toate domeniile:
personal, resurse, bunuri şi valori materiale, mediului înconjurător, implicaţiile sociale şi morale, costuri
implicate, stabilirea măsurilor pentru prognozarea/previziunea dezastrelor şi mai ales a urmărilor acestora
prin analiza condiţiilor geografice, geologice, meteorologice (de vreme) şi resurse necesare şi posibilităţi.
S-au luat măsuri la nivelul centrului pentru planificarea, conducerea şi coordonarea activităţilor în
situaţii de urgenţă, stabilirea echipelor de intervenţie şi încadrarea acestora cu personal corespunzător,
elaborarea concepţiei de realizare a acţiunilor de protecţie-intervenţie, elaborarea concepţiei de desfăşurare a
acţiunilor de intervenţie şi a celorlalte documente de conducere, elaborarea măsurilor de asigurare logistică
a acţiunilor de intervenţie, stabilirea responsabilităţilor şi a măsurilor pentru centru şi stabilirea măsurilor şi
acţiunilor de protecţie a personalului, resurselor, bunurilor şi valorilor materiale.
În centru s-au luat măsuri pentru asigurarea instruirii/pregătirii/antrenării echipelor şi a
personalului de conducere destinat intervenţiei în situaţii de urgenţă, elaborarea planurilor de pregătire,
stabilirea formelor de instruire/pregătire, asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare.
4. Documente elaborate şi prezentate în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă.
În anul 2018 Centrul Militar Judeţean Teleorman nu a elaborat documente pentru a fi prezentate
în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman.
Ca membru al C.J.S.U. am participat la toate şedinţele desfăşurate de acesta şi am aplicat în cadrul
structurii proprii măsurile votate şi ordonate de către comitet.
Funcţiile de sprijin ce revin Serviciului de Telecomunicaţii Speciale prevăzute în HG 557/2016 pot
fi asigurate la solicitarea autorităţilor publice locale, în situaţii de urgenţă, cu forţe încadrate la starea de
normalitate şi cu mijloacele din dotarea unităţilor STS, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/1996
privind organizarea şi funcţionarea STS şi protocoalele încheiate în acest sens.
Asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale necesare instituţiilor cu atribuţii în gestionarea
situaţiilor de urgenţă este o atribuţie prevăzută în legea 92/1996, iar cheltuielile aferente sunt incluse în
bugetul propriu al instituţiei, aprobat anual.
Capabilităţile instituţiei care pot fi puse la dispoziţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă,
transmise de către CNSU în 2017 şi datele introduse în aplicaţia informarica “RO-Risk” necesară întocmirii
Registrului Naţional de Capabilităţi , nu a suferit modificări. DJTS Teleorman a participat la toate şedinţele
CJSU Teleorman.
În anul 2018, STS a asigurat suportul tehnic necesar îmbunătăţirii gestionării situaţiilor de urgenţă la
nivelul judeţului Teleorman, după cum urmează:
1. În cadrul proiectului “Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea
transfrontalieră ” (beneficiari: ISU şi Consiliul Judeţean Teleorman):
- Accesul ISU Teleorman în serverele ANIF Bucureşti, folosind resurse STS;
- Conexiunea de date dintre serverele IMES de la ISU Teleorman şi repetorii UHF din Turnu
Măgurele şi Fântânele;

- Interconectarea serverelor IMES de la ISUJ Teleorman cu serverele Apelor Române
(Alexandria), utilizând infrastructura radio a STS.
2. Sprijin pentru subunităţi ale ISU:
- Servicii de voce IC şi Internet pentru Garda de intervenţie Piatra şi Punctul de lucru Dobroteşti;
- Acces la reţeaua RCDV a MAI pentru Detaşamentul Roşiorii de Vede.
3. Testarea locală a “Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă RO-ALERT”
conform planului IGSU 67912 din 15.09.2018.
4. Extinderea acoperirii radioelectrice a sistemului de radiocomunicaţii TETRA prin instalarea a
încă 2 staţii de bază (Olteni şi Viişoara) cu efect în creşterea capacităţii de cooperare interinstituţionale în
caz de urgenţă la nivel de staţie portabilă în cele 5 oraşe şi municipii, respectiv la nivel de staţie mobilă
pentru aproape întreg judeţul.
5. Se găzduiesc domeniile de internet pentru paginile web a 4 instituţii din judeţ, care fac parte
din CJSU (Prefectură, IJSU, IJJ, IJPF).
6. STS asigură accesul în “Aplicaţia de transmitere SMS-uri prin SMSC-STS” pentru 5
instituţii din CJSU (Prefectura, IPJ, IJJ, ISU şi STPF), deosebit de utilă prin transmiterea de mesaje scurte
către un număr de utilizatori mare, în situaţii de urgenţă. S-a asigurat suplimentarea numărului de SMS-uri
pentru ISU Teleorman. STS asigură şi Aplicaţia Notificări care se poate instala pe telefoanele mobile cu
sistem de operare Android sau iOS care au conexiune la internet (soluţie complementară la aplicaţia de
trimitere de mesaje web2SMS), din Google Play Store (ro.stsnet.notificari) sau din AppStore
(itms://itunes.com/apps/notificari).
7. STS asigură operarea videoteleconferinţelor de lucru secretizate organizate de la nivel
central, pe linia îndeplinirii măsurilor în cazul de situaţii meteo nefavorabile sau în alte situaţii de urgenţă, la
care participă şi membrii CJSU Teleorman.
8. Executarea testelor din CJCCI Teleorman de la ISUJ cu cele 2 terminale satelitare IRIDIUM
(fix şi mobil) destinate legăturilor cu comandantul acţiunii în zona de intervenţie/decizia Inspectorului Şef,
numai în cazul în care nu există alt tip de comunicaţii, instalarea şi instructajul aferent utilizării.
9. Pe linia 112:
- Operaţionalizarea soluţiei de localizare după GPS a apelurilor 112, la nivelul dispeceratelor de
urgenţă (soluţie AML – Advanced Mobile Location-pentru apelanţii posesori de SMARTPHONE, care
presupune activarea datelor mobile şi a locaţiei GPS. Apelantul accesează pe Internet linkul comunicat prin
mesaj SMS de către operatorul 112, localizare fiind imediat trimisă operatorul 112).
- Realizarea Back-up-ului buclei locale pentru conectarea Dispeceratului Integrat ISU-SMURDSAJ Teleorman.
- Centrul de preluare a apelurilor 112 Teleorman preia solicitările şi transmite cazurile reale către
Dispeceratele agenţilor specializate în domeniul urgenţelor, care le pot transmite şi către Dispeceratele
locale, către cele 37 vehicule (36 ambulanţe şi 9 ale IJSU) sau către UPU (Unitatea de primiri urgenţe).
- Situaţia apelurilor procesate în anul 2018 prin Centrul de preluare a apelurilor de urgenţă 112
Teleorman este următoarea: total apeluri recepţionate-210106; apeluri NON urgente-115.696; apeluri de
urgenţă-94140; poliţie-24003; ambulanţă-66718; ISU SMURD-17444, jandarmi-4701.
Filiala de Cruce Rosie Teleorman, pe anul 2018 a desfășurat următoarele activități, conform
funcţiilor de sprijin prevazute in H.G. nr. 557/2016:
- Având în vedere funcţiile de sprijin, am asigurat stoc cu materiale de primă necesitate în caz de
dezastre (apa, produse alimentare si de igiena, îmbrăcăminte şi încaltamine);
- În ceea ce priveste protecţia populaţiei şi asigurarea hranei şi apei - în anul 2018 am asistat pe
termen mediu persoane nevoiaşe cu produse alimentare, apă şi produse de igienă;
- Pentru verificarea pregătirii şi capacitatea de reacţie în situaţii de urgenţă am organizat pentru
voluntari etape de pregătire şi am participat la desfăşurarea diferitelor activităţi specifice.
Obiectivul principal al Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman, a fost monitorizarea
cursurilor de apă şi asigurarea fluxului informaţional.

Au fost executate lucrări pentru asigurarea tranzitării debitului de viitură pe următoarele cursuri de
apă, prin Programul de Gospodărire a Apelor 2018 şi în regim de urgenţă prin Protocoale de
Colaborare cu Consiliile Locale:
-decolmatare râu Teleorman, în localitatea Tătărăştii de Sus-0,80 km;
-decolmatare râu Câinelui, în localitatea Siliştea Gumeşti-2,50 km;
-decolmatare râu Pasărea, în oraşul Zimnicea-1,50 km;
-decolmatare râu Gearama, în localitatea Ţigăneşti-0,40 km;
-decolmatare râu Izvoarele, în localitatea Izvoarele-3,30 km;
-decolmatare râu Câlniştea, în localitatea Drăgăneşti Vlaşca-3,90 km;
-decolmatare şi reprofilare albie râu Teleorman, în localitatea Tataraştii de Jos-0,55 km.
Au fost executate lucrări de consolidare mal şi decolmatare a râului Teleorman, în localitatea
Vităneşti, pe o lungime de 0,10 km.
S-au executat lucrări de completări terasamente la digul de pe malul drept al râului Teleorman în
localitatea Tătărăştii de Sus.
Alte activităţi desfăşurate la nivelul S.G.A. Teleorman:
-în perioada 14.02.2018-18.02.2018 s-a intervenit în localitatea Drăgăneşti Vlaşca, împreună cu
reprezentanţii ISU Teleorman, pentru a diminua efectele revărsării râului Câlniştea, pârâului Slătioarele şi a
scurgerilor de pe versanţi;
-în perioada 04.03.2018-20.04.2018 s-a intervenit la digurile de apărare Schela, Lada-Obartu,
Tătărăştii de Sus cu saci umpluţi cu pământ pentru a impiedica scurgerea apei şi afectarea anumitor
obiective, s-a intervenit de asemenea la dig râul Bratcov în localitatea Roşiorii de Vede, la digurile nr.3 şi
nr.4- râu Vedea cu saci umpluţi cu nisip şi folie pentru supraînălţare şi la digurile de Vest şi Est-lacul
Suhaia, unde s-a primit ajutor din partea ISU, ABA Argeş-Vedea şi ABA Mureş pentru a stopa deversarea
necontrolată, pe digul de Est montându-se hidrobaraje, stopând astfel deversarea coronamentului; în final
pentru a diminua deversarea necontrolata s-a creat un descărcător lateral pentru a se deversa controlat
debitul râului Călmăţui, acesta neputând fi evacuat în Fluviul Dunarea deoarece acesta avea nivelul mai
ridicat decât Lacul Suhaia.
-verificarea stocului de apărare la fiecare canton din administrarea S.G.A. Teleorman, realizată prin
deplasarea în teren şi consemnaţa în procese verbale de control;
-verificarea, împreuna cu reprezentatii MAP si ANAR a starii tehnice şi funcţionale a lucrărilor cu
rol de apărare împotriva inundaţiilor;
-completarea şi transmiterea, zilnic sau ori de câte ori a fost nevoie, a fişierului electronic privind
datele de gospodărire a apelor.
În şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost prezentat Raportul
nr.4125/29.11.2018, privind verificarea starii tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre din judeţul Teleorman.
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Teleorman. Potrivit atribuţiilor derivate din HG 557/
2016 DSP Teleorman şi-a stabilit, pentru asigurarea asistenţei medicale, prevenirea şi combatarea
îmbolnăvirilor, limitarea efectelor unor situaţii deosebite care să influenţeze în sens negativ starea de
sănătate a populaţie din judeţul Teleorman o serie de obiective:
- adoptarea unui sistem operativ de prevenire, combatere şi aplicare a tuturor măsurilor specifice
fiecărei situaţii critice apărute;
- realizarea unui parteneriat cu celelalte servicii deconcentrate, cu administraţiile publice teritoriale cu
implicarea fiecărui serviciu şi administraţie locală;
- colaborarea cu toate unităţile sanitare din judeţ pentru permanenta informare între participanţii la
acţiuni;
- în situaţii de urgenţă generate de vremea nefavorabilă în zonele cu risc major asigurarea intervenţiei
operative cu toată responsabilitaea factorilor implicaţi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor;
- asigurarea rezervei strategice de medicamente, vaccinuri, materiale dezinfectante, medii de cultură,
reactivi la nivelul DSP Teleorman.
Pentru realizarea obiectivelor s-au desfăşurata o serie de acţiuni:

- s-au continuat activităţile specifice perioadei de iarnă 2017 – 2018, respectiv raportarea cazurilor de
hipotermie şi emiterea de adrese-atenționări către primării, spitalele din județ, unități de dializă, ambulanța
județeană, centre de permanență, medici de familie, cămine de bătrâni, unități protecția copilului;
- în timpul verii, în perioadele de caniculă, DSP Teleorman, prin compartimentul Control în Sănătate
Publică a efectuat controale la furnizori de apă potabilă din localităţile mari ale judeţului.
- tot în timpul verii DSP Teleorman prin compatimentul de Control în Sănătate Publică a verificat atât
supermarketuri cât şi unităţi mici de desfacere alimente urmărindu-se atât funcţionarea spaţiilor frigorifice
alimentare, cât şi starea de sănătate a angajaţilor, inclusiv expunera acestora la căldură şi respectarea
legislaţiei în această situaţie.
Controale cu aceiaşi tematică s-au efectuat şi în unităţile din judeţ cu număr mare de angajaţi (fabrici
textile).
S-au făcut controale în unităţile spitaliceşti din judeţ pentru verificarea ambianţei termice asigurate
bolnavilor şi angajaţilor. S-a solicitat verificarea grupurilor electrogene şi menţinerea lor în perfectă stare de
funcţionare pentru a se asigura în condiţii de perfectă siguranţă continuitatea actului medical în cazul
căderilor de tensiune.
S-a colaborat pe toată perioada de caniculă cu Serviciul de Ambulanţă Teleorman urmărindu-se în
dinamică situatia internărilor cazurilor de insolaţie, cu raportare zilnică la Ministerul Sănătăţii.
Au fost emise atenţionări, când situaţia se impunea, către spitale, centre de permaneţă, cămine de
bătrâni, unităţi de protecţia copilului, privind asigurarea cu personal medico-sanitar suficient, medicamente
şi materiale sanitare pentru patologii determinate şi agravate de temperturi ridicate, pentru asigurarea
funcţionării mijloacelor de comunicaţii informatice.
Acţiunile au fost îndeplinite corespunzător, fără a se semnala ceva deosebit.
Premergător perioadei reci 2018-2019 au fost informate toate unităţile sanitare privitor la planul de
măsuri pentru sezonul rece. În acest sens:
 s-a solicitat spitalelor teritoriale asigurarea liniilor de gardă cu medici, personal auxiliar,
programarea concediilor astfel încât să se asigure serviciile medicale în unităţile spitaliceşti în cazul
căderilor masive de zăpadă, viscol, temperaturi foarte scăzute.
 s-a solicitat de asemenea asigurarea funcţionării mijloacelor de comunicaţii informatice,
aprivizionarea cu alimente pentru bolnavi în cantităţi suficiente, asigurarea combustibilului pentru
întreţinerea microclimatului corespunzător şi prepararea hranei asistaţilor, asigurarea stocului de
medicamente şi materiale sanitare suficiente pentru patologii determinate şi agravate de temperturi scăzute.
 au fost listate persoanele dializate din judeţ şi s-a solicitat centrelor de dializă judeţene a lua toate
măsurile necesare transportului, cazării şi asigurarii tratamentului, în cazul unor situatii meteorologice
extreme (căderi abundente de zăpadă, viscol, frig extem ).
 s-a intensificat supravegherea gravidelor în ultimul trimestru, a celor cu probleme de sarcină, prin
medici de familie, s-a solicitat respectarea programul de activitate în centrele de permaneţă din judeţ;
Există o permanentă colaborare cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi Unitatea de Primire Urgenţe a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, raportăndu-se zilnic cazurile de internare a persoanelor asistate
social expuse la temperaturi joase, conform recomadărilor COSU.
Activitatea s-a desfăşurat corespunzător, fără incidente.
Tot în cadrul activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă s-au mai desfăşurat următoarele acţiuni:
 în luna aprilie 2018 DSP Teleorman a participat, prin persoana desemnată, la exercițiul tematic,
organizat de ISU Teleorman – simulare inundaţii în comuna Islaz;
 în luna iunie 2018 DSP Teleorman a participat, prin persoana desemnată, la exercițiul tematic,
organizat de ISU Teleorman – simulare cutremur Zimnicea;
 în luna august 2018 DSP Teleorman a participat, prin persoana desemnată, la exercițiul tematic,
organizat de ISU Teleorman – simulare incendiu Roşiorii de Vede;
 în luna octombrie 2018 DSP Teleorman a participat, prin persoana desemnată, la exercițiul tematic,
organizat de ISU Teleorman – simulare accident naval pe fluviul Dunărea.
Nu au fost probleme privind colaborarea cu administratia publică teritorială sau locală. Deasemenea
nu au fost probleme privind colaborarea cu alte instituţii implicate în gestionarea unor situatii de urgent
apărute, inclusiv unităţi sanitare de diferite nivele din judeţ.

DSP Teleorman a răspuns cu promptitudine la toate solicitările ISU Teleorman privind transmiterea
unor documente, încadrându-se în termenele date.
Putem aprecia că pe parcursul anului 2018 nu s-au semnalat disfuncţionalităţi în activitatea de
gestionare a situaţiilor de urgenţă corespunzătoare funcţiilor de sprijin repartizate conform HG 557/ 2016,
obiectivele stabilite fiind îndeplinite în totalitate.
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Teleorman.
1. Funcţia de sprijin: Acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
a) Obiective stabilite pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă:
- Îmbunătăţirea serviciilor medicale prespitaliceşti;
- Organizare şi funcţionare eficientă;
- Motivarea, implicarea şi instruirea personalului;
- Reducerea timpilor medii de ajungere la solicitare;
- Abordarea problemei calităţii serviciilor furnizate de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Teleorman
încă din faza de preluare/analiză a solicitarilor pacienţilor;
- Creşterea eficienţei bazată pe disciplină, seriozitate, spirit umanitar, profesionalism, experienţă,
formare continuă şi respect faţă de pacient.
- Antrenarea întregului personal în direcţia realizării obiectivelor calităţii.
- Dezvoltarea unui management eficient şi gestionarea cu eficacitate a resurselor umane, materiale,
informaţionale şi financiare ale unităţii.
- Scăderea ratei mortalităţii pe timpul transportului.
- Pregatirea profesională continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prin participarea la toate
cursurile de perfecţionare organizate de către S.A.J Teleorman, O.A.M.M.R Teleorman sau alte forme de
învăţământ.
- Respectarea legislaţiei în vigoare.
- Cunoaşterea echipamentelor din dotarea autosanitarelor precum şi a modului de folosire al acestora.
- Respectarea protocoalelor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
- Asigurarea unui stoc suficient de medicamente şi materiale sanitare în vederea utilizării acestora în
situaţii de urgenţă.
b) Gradul de realizare a acestora
Obiectivele stabilite au fost realizate în proporţie de 90%
c) Acţiuni şi măsuri întreprinse în acest scop:
 Planul de pregatire profesională pe anul 2018 a fost îndeplinit în proporţie de 90%, un număr de 22
salariaţi ai compartimentului operativ participând la diverse cursuri de pregătire profesională şi 80% din
personalul TESA dupa cum urmeaza:
- congres medicină de urgenţă -1 medic;
- curs traumatologie: 6 asistenţi medicali şi 6 ambulanţieri;
- consfătuiri, simpozioane pe teme medicale: 10 asistenţi medicali;
- cursuri specifice fiecărui compartiment TESA(achizitii, contabilitate, juridic, audit, etc) -80% din
personalul TESA;
 Au fost efectuate lunar controale inopinate precum şi şedinţe de prelucrare a personalului privind
legislaţia în vigoare, protocoale şi proceduri operaţionale;
 Au fost elaborate mai multe proceduri operaţionale pe parte medicală şi au fost implementate.
d) Neajunsuri, disfuncţionalităţi şi măsuri de remediere:
- Lipsa de personal în special in randul medicilor;
- Lipsa directorului medical, desi s-au facut demersuri catre MS pentru numirea unui dir.medical
interimar;
- 2 din cei 4 medici ai S.A.J Teleorman nu au competenţă în medicină de urgenţă, ceea ce presupune
disfuncţionalităţi de organizare şi funcţionare în cadrul Compartimentului de Urgenţă;
- Numarul solicitărilor extrajudeţene (în special la Bucureşti) este foarte mare, ceea ce face ca
aproximativ jumătate din echipajele dintr-o tură sa fie mobilizate pentru aceste solicitări, astfel echipajele
rămase fiind total insuficiente pentru asigurarea urgenţelor în judeţ.

Cauze: Spitalele din judeţ nu au acoperite toate specialităţile (ex.neurochirurgie, chirurgie toracică, etc.)
motiv pentru care este necesar transportul pacienţilor la spitalele din capitală iar timpul de finalizare al
intervenţiilor respective este foarte mare.
Efect: imposibilitatea acordării asistenţei medicale de urgenţă în condiţii optime în cazul activării
Planului Roşu datorită indisponibilităţii tuturor echipajelor;
- Nu există un stoc de medicamente şi materiale sanitare special destinat utilizării acestuia în caz de
calamităţi.
2. Funcţia de sprijin: Logistica Intervenţiilor
a. Obiective stabilite pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă:
- continua înnoire a parcului auto al S.A.J Teleorman cu mijloace de intervenţie (cel putin 3
autosanitare în anul 2018);
- menţinerea în condiţii optime de funcţionare a mijloacelor de intervenţie existente.
b. Gradul de realizare a acestora:
Obiectivele stabilite au fost realizate în proporţie de 230%, în sensul în care SAJ TR a fost dotat cu 7
autosanitare noi în luna decembire 2018.
c. Acţiuni şi măsuri întreprinse în acest scop:
- finanţarea acordată de M.S. pentru reparaţiile auto a fost suficientă, astfel încât toate autosanitarele
S.A.J Teleorman sunt în stare bună de funcţionare;
d.Neajunsuri, disfuncţionalităţi şi măsuri de remediere:
- deşi în anul 2018 S.A.J Teleorman a fost dotat cu 7 autosanitare noi, cele vechi respectiv 28
autosanitare (cu vechime între 7 şi 10 ani) au un numar foarte mare de km şi necesită costuri foarte mari de
reparaţie;
Secţia Drumuri Naţionale Alexandria a avut ca activitate:
- obiectul principal de activitate al instituţiei corespunzător funcţiilor de sprijin repartizate (conform
HG nr. 557/2016 ) este deszăpezirea drumurilor naţionale din subordine şi menţinerea viabilităţii acestor
drumuri în condiţii normale de circulaţie. SDN Alexandria are în administrare 395,342 km de drumuri
naţionale pe raza judeţului Teleorman, împărţiţi astfel:
DN 6 – lim.jud.TR –Alexandria-Roşiori-lim.jud.Olt = 77, 545 km
DN 5C- Zimnicea – lim.jud.Giurgiu= 28, 740 km
DN 52- Alexandria-Turnu Măgurele –Port = 46, 705 km
DN 51- Alexandria- Zimnicea = 41, 183 km
DN 65A- lim.jud.Argeş-Roşiori-Turnu Măgurele= 73, 255 km
DN 65E – Roşiori- Furculeşti-Piatra = 39,398 km
DN 54- lim.jud.Olt- Turnu Măgurele= 16, 100 km
V06F- Centura Alexandria-Buzescu –Roşiori= 13,276 km
DN 6C- Centura sud Alexandria= 5,540 km
DN 51A – Zimnicea – Piatra- Turnu Măgurele = 53,600 km
Km administraţi de cele 8 Districte (Baze de deszapezire) din subordine:
Distr. Alexandria, Distr. Drăgăneşti-Vlaşca, Distr. Roşiori, Distr. Dobroteşti, Distr.Piatra, Distr.Zimnicea,
Distr.Turnu Măgurele si Distr.Crângu.
- obiectivele stabilite au fost realizate în procent de 100 %.
- în acest scop s-a montat semnalizarea specifică pe timp de iarnă (102 seturi) s-au închiriat 53 de
auto-utilaje care împreună cu cele 7 auto-utilaje proprii au asigurat buna circulaţie în condiţii de iarnă şi s-au
asigurat stocurile de materiale antiderapante conform necesarului aprobat din Planul Operativ de acţiune
2018-2019. Totodata s-au montat 14485 ml de panouri parazăpezi pentru a ajuta în gestionarea corecta a
situaţiilor apărute.
- S-a elaborat şi înaintat Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Planul de măsuri pentru
Sezonul de iarnă.
Nu au apărut disfuncţionalităţi pe parcursul anului 2018.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, conform HG 557/2016 are stabilit cu privire la
situațiile de urgență, obiectivele următoare: monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a
efectelor negative ale acestora, monitorizarea factorilor de mediu.
Acesta cuprinde:
- Monitorizarea calității aerului – stație automată pentru monitorizarea calității aerului;
- Monitorizarea calității apelor în caz de poluare accidentală.
Aceste obiective au fost realizate integral prin acţiuni de monitorizare, informare sau participare la
activităţi de recoltare a probelor în cazul apariţiei unor poluări accidentale.
Filiala de Îmbunătaţiri Funciare Teleorman – Neajlov a avut pentru anul 2018 ca obiective stabilite
pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă:
- Monitorizarea nivelelor apei din bazinul de aspiraţie al staţiilor de desecare, pe perioada apelor mari pe
Dunare sau precipitaţii abundente căzute pe suprafeţele amenajate cu lucrări de desecare prin pompare (staţiile
de desecare care aparţin ANIF), transmiterea la ISU si SGA a numărului de staţii de desecare în funcţiune.
- în perioada cu precipitaţii abundente şi creşteri ale nivelului apei Dunării, ANIF a informat Prefectura
Teleorman, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea pornirii staţiilor de la Dunăre, acolo unde exista
pericolul inundării unor gospodării ale populaţiei, agregatelor de pompare, echipamentelor hidromecanice şi
electrice de la staţii sau a construcţiilor hidrotehnice.
- în acest sens au fost pornite preventiv, pentru evitarea inundarii gospodariilor populatiei, situate în
zona municipiului Turnu Măgurele, satului Vânatori, com.Lisa, precum şi pentru evitarea inundării de terenuri
agricole, (respectiv staţia SPR Bercelui) şi distrugerii de podeţe şi canale de desecare din incintele Seaca Zimnicea, aval şi amonte, Zimnicea-Năsturelu şi Liţa-Olt.;
- au fost constituite comisii mixte (Prefectura, ISU, ANIF) de verificare în teren şi de stabilire a
costurilor maxime de funcţionare a staţiilor de desecare prin pompare, desemnate în baza Ordinelor Prefectului
jud.Teleorman. Au funcţionat un număr de 7 (şapte) staţii de pompare: SPR Bercelui, SPE Km 574, SPE
Pasarea, SPR Ruptoare, SPR Gârla Iancului, SPE Gorganu şi staţia 3 desecare) în perioada ianuarie-iulie şi
noiembrie-decembrie 2018
- Datorită precipitaţiilor căzute în lunile de primăvară şi cumulate cu topirea zăpezilor, precum şi cu
nivelele ridicate ale Dunării, în lunile martie-mai, au funcţionat toate staţiile de desecare din administrarea
ANIF, respectiv SPR Bercelui, SPE Km 574, SPE Pasarea, SPR Ruptoare, SPR Gârla Iancului, SPE Gorganu şi
staţia 3 desecare.
- Pentru atenuarea viiturii de pe râul Călmăţui şi evitarea ruperii digurilor bălţii Suhaia, a fost pusă în
funcţiune staţia SPR Gârla Iancului în lunile martie-aprilie 2018.
- Monitorizarea nivelului apei Dunării, precum şi a stării tehnice şi comportamentului în timp a liniei de
apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre prin reţeaua de senzori montată în punctele cele mai vulnerabile
situate în regiunea transfrontalieră româno-bulgară, pe digurile longitudinale, de protecţie împotriva
inundaţiilor la Dunăre.
- Urmărirea funcţionării reţelei de senzori instalaţi de-a lungul digului de apărare de la Dunăre în zona
staţiilor de desecare sau irigaţii care aparţin ANIF, se face în permanenţă la sediul ANIF, de unde se transmit,
atunci când situaţia impune, informări la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
- În anul 2018, în perioada apelor mari pe fluviul Dunărea nu au fost semnalate situaţii deosebite la
construcţiile hidrotehnice de la digul de apărare pe zona cuprinsă între localităţile Turnu Măgurele şi Pietrişu.
- În cursul anului 2018 nu au fost elaborate şi prezentate documente în sedintele Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă.
- Nu au fost semnalate probleme deosebite.
În anul 2018, obiectivele urmărite de Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa
Alimentelor Teleorman au fost reprezentate de:
A. Obiective stabilite:
1. Reducerea cazurilor de boală la animale şi a celor transmisibile de la animale la om prin
supravegherea epidemiologică a tuturor localităţilor şi exploataţiilor zootehnice de pe raza judeţului
Teleorman.

Scopul acestei supravegheri se face în vederea depistării cât mai rapide a focarelor de boală apărute
sau identificarea posibilelor situaţii care pot genera epizootii majore.
Odată depistate focarele de boală este impusă izolarea acestora prin instituirea carantinei, funcţie de
gravitatea şi întinderea focarelor, precum şi de posibilitatea de propagare a agentului patogen.
2. Prevenirea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare prin realizarea controalelor în toate unităţile de
producere, prelucrare şi comercializare a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală.
3. Prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om prin realizarea controalelor şi efectuarea
acţiunilor de imunizare şi depistare a bolilor în toate gospodăriile populaţiei şi unităţile de creştere şi
exploatare a animalelor.
B. Gradul de realizare al obiectivelor în anul 2018 a fost de 100%.
C. Acţiuni şi măsuri întreprinse.
În vederea combaterii focarelor de Pestă Porcină Africană s-a procedat astfel:
- A fost întocmit şi aprobat în cadrul şedinţelor CLCB planul de măsuri privind combaterea Pestei
Porcine Africane, plan în care au fost menţionate sarcinile fiecărei instituţii implicate;
- Au fost instituite filtre rutiere;
- A fost efectuată informarea populaţiei, cu privire la măsurile necesare în vederea prevenirii
transmiterii bolii, de asemenea a fost efectuat un recensământ şi supraveghere clinică a efectivelor de suină
în localităţile aflate pe o rază de 10 km de la focarul declarat;
- În focar au fost evaluate animalele afectate în vederea acordării despăgubirilor;
- Au fost ucise toate suinele aflate în focarul declarat;
- Au fost recoltate probe de organe de la animalele moarte/ucise conforma manualului de diagnostic;
- Au fost neutralizate cadavrele prin metoda alternativă.
În urma depistării produsului fipronil în ouăle provenind de la o fermă de găini ouătoare din judeţ, DSVSA
Teleorman a procedat astfel:
- Sechestrarea tuturor ouălelor obţinute după data apariţiei buletinului de analiză;
- Recoltarea de probe din fiecare lot nou de ouă;
- A fost dispusă denaturarea ouălelor în urma confirmării prin buletine de analiză a fipronilului;
- A fost demarată ancheta în vederea stabilirii originii produsului fipronil.
D. Documente elaborate.
- Planuri de măsuri privind combaterea Pestei Porcine Africane aprobate în şedinţele CLCB;
- A fost raportat personalul disponibil, stocul de echipamente şi material necesare intervenţiei în cazul
apariţiei unor situaţii de urgenţă.
Direcţia Silvică Teleorman a avut ca obiective „Localizarea şi stingerea incendiilor”, dotarea cu
mijloace materiale în valoare totală de 9000 lei.
Cheltuielile materiale efectuate în anul precedent pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă au fost de
10171 lei, rezultând astfel un grad de realizare de 113% şi s-au canalizat pentru evitarea producerii de incendii
la păduri cât şi la bunurile aflate în gestiunea direcţiei silvice şi a subunităţilor acesteia.
Nu s-au elaborat şi prezentat documente în şedinţele Cimitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în
anul 2018.
Direcţia Silvică Teleorman apreciază buna colaborare cu IPJ, IJJ şi ISU Teleorman.
S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A., în anul 2018, a întreprins următoarele acţiuni:
1.Obiectivele stabilite pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă:
1.1. S-a stabilit şi aprobat planul de măsuri organizatorice pentru trecerea vârfului de iarnă şi vară.
1.2. Dotarea autovehiculelor echipelor operative DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. cu
materiale şi echipamente necesare intervenţiilor.
1.3. Stabilirea schemelor normale de funcţionare pentru perioada de iarnă şi vară.
1.4. Remedierea în soluţie definitivă a instalaţiilor electrice afectate de condiţiile meteo deosebite.
1.5.Intervenţia operativă a echipelor DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. în vederea
alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp a consumatorilor în condiţii meteorologice deosebite.

2. Documente elaborate şi prezentate în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
urgenţă
În cadrul şedintelor operative, ca reprezentant al DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. am
informat operativ CSJU cu privire la situaţia RED şi la măsurile care se impun pentru remedierea defectelor
apărute şi la realimentarea consumatorilor cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil.
3.Neajunsuri, disfuncţionalităţi, măsuri de remediere adoptate:
Nu este cazul.
S.C. Apa Serv S.A. se încadrează conform tabelului din anexa 1, la tip de risc “Eşecul utilităţilor
publice”, având ca funcţii de sprijin, cu rol secundar următoarele:
- Înştinţare, avertizare şi alarmare;
- Recunoaştere şi cercetare;
- Comunicaţii şi informatică;
- Căutare-salvare;
- Reabilitarea stării provizorii de normalitate.
Funcţiile de sprijin unităţii sunt:
- Localizarea şi stingerea incendiilor cu stingătoare din dotare;
- Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate ce au ca
produs reparaţii la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare;
- Achiziţii de utilaje, mijloace de transport şi sisteme informatice;
- Asigurarea apei potabile şi hranei pentru persoanele afectate sau evacuate;
- Lucrări de investiţii ce cuprind reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare
în judeţul Teleorman;
La această dată mai sunt în execuție 3 contracte, ale căror lucrări nu au fost finalizate la 30.06.2016
și care au fost fazate în perioada de implementare POIM – 2014 – 2020 și anume:
- contract CL3 – exinderea şi reabilitarea capacităţilor de producţie şi tratare şi pompare a apei în
aglomerarea Turnu Măgurele cu finalizare 31.12.2021;
- contract CL10 – exinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare,
inclusiv staţii de pompare apă uzată în aglomerările Alexandria, Zimnicea şi Videle cu finalizare
31.12.2021;
- contract CL4.1 – rezervoare de înmagazinare apă potabilă cu o capacitate de 5000 mc în aglomerarea
Zimnicea cu finalizare 31.12.2021;
Managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul Comisariatului Judeţean Teleorman al Gărzii
Naţionale de Mediu:
a) Obiectivele stabilite pentru activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă a instituţiei noastre pe
anul 2018, corespunzătoare funcţiilor de sprijin repartizate conform H.G.R. nr. 557/2016;
Atribuţiile specifice:
1. Accidente, avarii explozii şi incendii în industrie: accidentele majore în care sunt implicate substanţe
periculoase cu efecte pe amplasament; avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere,
energie electrică; alunecări şi prăbuşiri de teren, inclusiv la cele cu implicaţii asupra infrastructurii reţelelor
de transport a energiei şi gazelor naturale.
- Monitorizarea, evaluarea şi cercetarea cauzelor producerii situaţiilor de urgenţă din domeniul de
competenţă;
- Monitorizarea obiectivelelor sau instalaţiilor economice sursă de risc chimic, de incendiu şi explozii,
care pot avea efecte asupra infrastructurii reţelelor de transport, energiei electrice, gazelor naturale,
lucrărilor hidrotehnice precum şi în domeniul asigurării funcţionării corespunzătoare a sistemelor de
gospodărire comunală;
- Participarea la evaluarea riscurilor asupra mediului ca urmare a nefuncţionării sau funcţionării
necorespunzătoare a obiectivelor economice;
- Asigurarea, prin operatori economici de profil, refeacerii operative a avariilor produse în reţelele de
transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale;

- Participarea, potrivit competenţelor la monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear;
2. Incendii la fondul forestier, secetă, căderi de grindină, invazii de dăunători, contaminări la culturi
vegetale.
- Participarea la acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendile la fondul
forestier naţional, asigurând legăturile cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul
Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Mediului, confor sistemului informaţional operativ;
- Asigurarea, în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, a rapoartelor de sinteză, atât în timpul situaţiilor de urgenţă, cât şi după încetarea
acestora, precum şi transmiterea lor la centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului
Mediului.
3. Apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteo periculoase, accidentelor la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale:
- Participarea la acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de poluări accidentale în
teritoriu, aplicând prevederile din planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, precum şi a
aplanurilor de restricţii în perioade deficitare, asigurând legăturile cu Comitetul ministerial şi Centrul
Operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului.
b) Gradul de realizare a acestora – în totalitate;
c) Acţiuni şi măsuri întreprinse în acest scop – acţiuni de control preventiv atât la nivelul instituţiei, cât
şi împreună cu alte instituţii abilitate: 4 acţiuni împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Teleorman la obiectivele SEVESO;
- Participarea la 4 acţiuni pentru cestionarea situaţiilor de urgenţă genetare de poluările accidentale;
- Participarea la cele 5 acţiuni de informare a fermieriolor în domeniul incendierii de mirişti şi
vegetaţiei ierboasă.
d) Documente elaborate şi prezentate în şedinţele Comitetului Judeţean pentru situaţii de Urgenţă- Nu a
fost cazul.
e) Neajunsuri, disfuncţionalităţi, măsuri de remediere adoptate: - nu a fost cazul.
Inspectoratul de Stat în Construcţii a fost desemnat autoritate responsabilă cu rol secundar, căruia
i-a fost repartizată fncţia de sprijin „Restabilirea stării provizorii de normalitate” cu activitatea specifică
„Evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la
construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public.”
În cursul anului 2018, inspectorii în construcţii din cadrul IJC Teleorman au participat în comisiile
numite prin ordine ale prefectului judeţului Teleorman, în vederea constatării şi evaluării pagubelor produse
în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au avut loc, gradul de realizare fiind de 100%.
IJC Teleorman nu a elaborat documente care să fie prezentate în şedinţele CJSU.
Nu au fost neajunsuri şi disfuncţionalităţi în legătură cu gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman a avut ca obiective stabilite pentru
activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă următoarele:
- Asigurarea preveniri şi intervenţiei pentru rotejarea angajaţilor, cetăţenilor şi bunurilor în situaţii de
urgenţă;
- Implicarea permanentă şi eficientă a angajaţilor la activitatea de apărare împotriva incendiilor;
- Acţiunile celulei de urgenţă de coordonare a echipelor de intervenţie (Salvare şi primul ajutor)
pentru aplicarea planului de evacuare în condiţiile de evenimente specifice situaţiilor de urgenţă;
- Asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de
evenimente periculoase.
Acţiuni:
- Perfecţionarea structurilor proprii pentru organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor de
intervenţie în situaţii de urgenţă civilă;
- Organizarea acţiunilor de salvare a răniţilor, acordarea primului ajutor, evacuarea şi îndrumarea spre
punctul de adunare;

- Deprinderea salariaţilor cu privire la modul de comportare în diferite situaţii de urgenţă, prin
participarea la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă.
Măsuri:
- Organizarea, pregătirea şi executarea, sub directă coordonare a unui cadru tehnic, a unui exerciţiu de
intervenţie cu mijloacele din dotare;
- Avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol;
- Acordarea de ajutoare de urgenţă
- Limitarea propagării incendiului;
- Numirea persoanei care să întâmpine forţele chemate în ajutor;
- Menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie.
Gradul de realizare a fost de 100%.
Ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din anul 2018, reprezentanţi ai Direcţiei
pentru Agricultură Teleorman, conform Ordinelor Prefectului, au participat la constatarea efectelor
meteorologice manifestate (secetă excesivă, grindină, ploi torenţiale însoţite de furtuni, băltiri).
S-au întocmit procese verbale în baza cererilor depuse de către fiecare producător agricol pentru
culturile afectate.
Situaţiile centralizatoare au fost raportate către Instituţia Prefectului judeţului Teleorman şi către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Centrul Operativ Permanent pentru Situaţii de Urgenţă.
În general, activitatea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă poate fi apreciată ca fiind
pozitivă, având în vedere faptul că majoritatea acestor organisme funcţionează conform legislaţiei în
vigoare, întreprind măsuri pentru îmbunătăţirea dotării necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice de
prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, au întocmite documente operative (Planuri de intervenţie
pentru principalele tipuri de riscuri, Planuri de evacuare, Planuri pentru asigurarea cu resurse umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă) şi informează operativ, prin centrul
operaţional judeţean, preşedintele C.J.S.U. privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi
iminenţa ameninţării acestora.
Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă constituite la
nivelul municipiilor şi oraşelor, s-au preocupat pentru realizarea următoarelor măsuri şi acţiuni:
 o strânsă legătură cu posturile radio, tv şi ziarele locale;
 monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative a acestora;
 Verificare instalaţiilor de alarmare;
 Asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare, stabilindu-se punctele de adunare, îmbarcaredebaracare şi spaţiile de cazare;
 Actualizarea planurilor de hidranţi stradali în vederea asigurării funcţionării acestora în cazul
producerii unor incendii.
Neajunsuri, dificultăţi şi disfuncţionalităţi întâmpinate în activitate:
La nivelul unor comitete locale pentru situaţii de urgenţă nu se comunică în timp oportun datele de
contact ale membrilor acestora la apariţia anumitor modificări, îngreunându-se astfel fluxul informaţional
necesar luării deciziilor premergător şi pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă;
Nu se realizează în toate situaţiile transmiterea eficientă şi obiectivă a datelor şi informaţiilor
referitoare la producerea evenimentelor pentru raportarea operativă a acestora şi adoptarea măsurilor în
consecinţă.
Concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate la nivelul structurii:
În ciuda apariţiei unor disfuncţionalităţi interne în funcţionarea unei structuri de o asemenea
anvergură, activitatea C.J.S.U. s-a desfăşurat în condiţii optime, personalul din componenţa acestuia
acţionând permanent pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru acest an. Pentru îmbunătăţirea
activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă se impune menţinerea unei legături permanente a C.J.S.U. cu
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în scopul respectării obligativităţii acestora de a transmite

operativ informări cu privire la iminenţa apariţiei/apariţia unor situaţii de urgenţă, precum şi în cazul
modificărilor survenite la datele de contact ale personalului cu atribuţii în domeniu.
De asemenea, sunt necesare:
 continuarea demersurilor întreprinse pentru finalizarea lucrărilor de infrastructură, operaţionalizarea
şi funcţionarea la parametrii normali a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, prin
amenajarea şi dotarea spaţiilor de lucru cu echipamente şi mijloace tehnice;
 Informarea operativă a I.S.U. Teleorman, în vederea centralizării datelor şi informaţiilor în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă, de către instituţiile care le gestionează (în conformitate cu H.G.R.
557/2016, privind managementul tipurilor de risc).
 Prevederea în bugetele locale de fonduri necesare efectuării unor lucrări, pentru a preîntâmpina şi
limita efectele unor situaţii de urgenţă (curăţarea şanţurilor, rigolelor, consolidarea podurilor şi podeţelor,
decolmatarea râurilor).
 Rezultatele generale înregistrate pe anul 2018 în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Teleorman relevă faptul că acesta si-a îndeplinit în mod eficient şi cu resposabilitate maximă
atribuţiile ce îi revin, acţionând operativ în coordonarea activităţii comitetelor locale şi instituţiilor cu
atribuţii în acest domeniu, cu respectare întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare.
Aş dori să le mulţumesc în final tuturor instituţiilor cu care am avut o bună colaborare, pentru
promtitudinea cu care au acţionat, atât din propie iniţiativă, cât şi ca răspuns la hotărârile şi măsurile
adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
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