
 

ANEXĂ  

LA HOTĂRÂREA CJSU TELEORMAN nr.1 din 02 iunie 2019 

 

PLAN DE MĂSURI 

 ce se impun a fi luate pentru evitarea producerii unor situații de urgență, având în vedere avertizarea 

meteorologică “Cod Portocaliu” din perioada 02.06.2019 ora 21:00 – 03.06.2019 ora 12:00  și avertizarea 

hidrologică nr. 27 din 02.06.2019, ora 13.30 Cod Galben în intervalul 02.06.2019, ora 14.00-04.06.2019, 

ora 20.00 pe râul Vedea și Cod Portocaliu în intervalul 02.06.2019, ora 18.00 - 03.06.2019, ora 24.00 pe 

râurile Teleorman și Călmățui 
 

1. Transmiterea în data de 02 iunie 2019 a avertizărilor meteorologice către comitetele locale 

pentru situații de urgență și către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman. 

Răspunde: 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman  

 

2. Activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Teleorman, în data 

de 02.06.2019, începând cu ora 21.00, până la ieșirea de sub incidența codului portocaliu. 

Răspunde: 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman 

 

3. Activarea Grupei Operative la nivelul ISU Teleorman, în data de 02.06.2019, începând cu 

ora 21.00, până la ieșirea de sub incidența codului portocaliu. 

Răspunde: 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman 

 

 

4. Asigurarea unor rezerve operative de câte 10 subofițeri din tură liberă de la fiecare 

subunitate, în măsură să se prezinte în timpul cel mai scurt pentru a interveni dacă situația o impune. 

Răspunde: 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman  

Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman  

 

5. Fluidizarea circulației și/sau restricționarea acesteia, la nevoie, pe anumite tronsoane de 

drum. 

Răspunde: 

Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman  

 

6. Monitorizarea nivelurilor cursurilor de apă din județ, în special a celor menționate în 

avertizările hidrologice, și transmiterea informațiilor către CJCCI și dispeceratul ISU. 

Răspunde: 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman 

 

7. Constituirea unui stoc de materiale pentru intervenție în caz de inundații. 

Răspunde: 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman 

 

8. Verificarea și asigurarea funcționării, la nevoie, a stațiilor de desecare precum și a 

motopompelor; 

 

Răspunde: 

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Teleorman  

 

9. Deblocarea căilor de acces și a drumurilor de materialul lemnos, precum și de alte materiale 

ca urmare a furtunilor. 

Răspund: 

Comitetele locale pentru Situații de Urgență  



Consiliul Județean Teleorman 

Secția Drumuri Naționale Teleorman 

 

10. Asigurarea continuității în furnizarea utilităților publice. 

Răspunde: 

Furnizorii de utilități publice 

 

11. Asigurarea continuității în furnizarea energiei electrice pentru populație, iar în situația 

apariției unor avarii suplimentarea echipelor de intervenție specializate care să acționeze operativ pentru 

remedierea acestora. 

Răspunde: 

                       Serviciul Managementul Activelor -Dezvoltare Alexandria-Distrubuție Oltenia SA 

 

12. Instituirea serviciului de permanenţă la nivelul primăriilor, pregătirea şi verificarea forţelor 

şi mijloacelor pentru intervenţie de la nivelul primăriei, avertizarea populaţiei din localităţile aflate în 

zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundaţii. 

Răspund: 

Comitetele locale pentru Situații de Urgență  

 

13. Decolmatarea șanțurilor, podurilor, podețelor și rigolelor în vederea asigurării scurgerii 

apelor. 

Răspund: 

Comitetele locale pentru Situații de Urgență 

 

14. Luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor 

provocate de fenomene meteorologice periculoase. 

Răspund: 

Comitetele locale pentru Situații de Urgență 

 

 

15. Pregătirea tehnicii de intervenţie in situaţiile de urgenţă generate de inundaţii, din dotarea 

ISU Teleorman cât şi a echipelor de intervenţie pentru deblocarea drumurilor naţionale şi judeţene şi a 

căilor de acces. 

Răspunde: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman  

 

16. Asigurarea asistenței medicale pentru persoanele afectate ca urmare a acestor fenomene. 

Răspund: 

Direcția de Sănătate Publică Teleorman 

Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman 

 

17. Desfășurarea de acțiuni de dezinfecție a fântânilor afectate și vaccinarea populației expuse 

la risc, daca situația impune. 

Răspunde: 

Direcția de Sănătate Publică Teleorman 

 

18. Emiterea de avertizări prin sistemul RO-ALERT, dacă vor fi emise avertizări Nowcasting 

Cod Roșu la nivelul județului 

Răspunde: 

Ofțerul de serviciu din Dispeceratul ISU TR 
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