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 ANEXĂ la  Hotărârea Colegiului Prefectural  nr. 4  din 30 mai 2019 

 
Plan de măsuri pentru organizarea prevenirii incendiilor 

 pe timpul sezonului canicular și secetos - 2019   
 

A. Pe linia prevenirii incendiilor: 

A.1. Organizarea și desfășurarea unei activități de instruire de specialitate pe linia 
prevenirii și stingerii incendiilor, premergător începerii campaniei agricole de recoltare a 
cerealelor păioase cu reprezentanți ai principalelor exploatații agricole de pe raza judetului 
pentru prezentarea  măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor pe perioada 
recoltării, transportării si depozitării păioaselor, prezentarea prevederilor legale în 
domeniu.  

Termen: În perioada 20.05.-14.06.2019 
Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului 

Teleorman în colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Teleorman, Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu, 

Direcţia Silvică Teleorman şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman 
A.2. Diseminarea către populaţie, instituții și operatori economici a măsurilor de 

prevenire a incendiilor pentru perioada caniculară şi secetoasă. 
Termen: iunie 2019 

                Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului 
Teleorman 

A.3. Informarea autorităţilor administraţiei publice locale, a Comitetelor locale 
pentru situații de urgență cu privire la creşterea riscului de manifestare a unor tipuri de 
risc şi punerea în aplicare a  măsurilor stabilite pentru astfel de perioade. 

Termen: iunie 2019 
                Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului 

Teleorman 
A.4. Organizarea și desfășurarea de controale de prevenire la unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţ, la operatori economici sursă de risc, la operatori 
economici cu profil agricol, la unități silvice și la unități de turism și agrement, în vederea 
asigurării respectării legislației privind apărarea împotriva incendiilor.  

Termen: iunie - august 2019 
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului 

Teleorman 
A.5. Acordarea asistenței tehnice de specialitate reprezentanților administrației 

publice locale, instituțiilor și operatorilor economici în vederea asigurării aplicării măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor specifice perioadelor caniculare și secetoase. 

Termen: iunie - august 2019 
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului 

Teleorman 
A.6. Intensificarea colaborării interinstituţionale între Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă “A.D.GHICA“ al Judeţului Teleorman şi celelalte structure cu atribuții la nivel 
județean în aplicarea Protocolului comun încheiat între Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Garda Națională 
de Mediu privind acțiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a 
bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale 
pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente. 

 Termen: iunie - august 2019 
Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului 

Teleorman,  A.P.I.A.-Centrul Judeţean Teleorman și Comisariatul Județean Teleorman al 
Gărzii Naționale de Mediu  
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A.7. Desfășuarea de controale în comun cu Agenția de Plăți și Intervenție în 
Agricultură Teleorman și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Teleorman, în 
funcție de evoluția situației operative privind incendiile de miriște și vegetație uscată. 

Termen: iunie-septembrie 2019 
                      Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului 

Teleorman,  A.P.I.A.-Centrul Judeţean Teleorman și Comisariatul Județean Teleorman al 
Gărzii Naționale de Mediu 

A.8. Notificarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea informării 
deţinătorilor de terenuri cu privire la prevederile legale în domeniul arderii vegetaţiei 
ierboase, a miriştilor, a stufului şi a tufărişurilor. 

             Termen: iunie 2019 
            Răspunde: Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu 

A.9. Aducerea la cunoștința agenților economici care desfășoară activități de 
cultivare a cerealelor a prevederilor art.94 alin.(1) lit.n din  OUG  nr.195/2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare. 

             Termen: iunie-octombrie 2019 
            Răspunde: Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu 

A.10. a) Actualizarea planurilor de alarmare și mobilizare a forțelor și mijloacelor 
de stingere a incendiilor. 

         b) Încheierea de convenții cu autoritățile administrației publice locale care 
dețin servicii voluntare pentru situații de urgență pentru intervenții în cazul producerii 
unor incendii. 

Termen: iunie 2019 
Răspunde: Direcţia Silvică Teleorman 

A.11. Atenționarea în scris a marilor fermieri ca imediat după recoltarea 
cerealelor păioase de pe suprafețele aflate în vecinătatea pădurilor să execute brazde 
izolatoare și să fie dotați cu utilaje pentru stins incendii și cisterne cu apă. 

Termen: iunie 2019 
Răspunde: Direcţia Silvică Teleorman 

A.12. Supravegherea tuturor lucrărilor care se desfăşoară în fondul forestier 
administrat. 

Termen: iunie-august 2019 
Răspunde: Direcţia Silvică Teleorman 

           A.13. Întreţinerea liniilor izolatoare atât în interiorul pădurii cât şi pe perimetrul ei. 
Termen: iunie-august 2019 

Răspunde: Direcţia Silvică Teleorman 
A.14. Organizarea şi efectuarea de patrulări în toate zonele în care s-ar putea 

genera incendii la păduri. 
Termen: iunie-august 2019 

Răspunde: Direcţia Silvică Teleorman 
A.15. Acţionarea cu operativitate din momentul declanşării unor incendii, în 

scopul limitării pagubelor produse fondului forestier administrat. 
Termen: iunie-august 2019 

Răspunde: Direcţia Silvică Teleorman 
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B. Pe linia stingerii incendiilor/intervenţiilor în caz de incendiu: 
 
B.1. Efectuarea de recunoaşteri preliminare la localități pentru actualizarea și 

cunoaşterea posibilităților de alimentare cu apă, pentru amenajarea rampelor de 
alimentare etc. 

Termen: iunie 2019 
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica ” al Judeţului 

Teleorman 
B.2. Actualizarea situației privind localitățile care dispun de sisteme de 

alimentare  cu apă potabilă.  
Termen: iunie 2019 

Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica ” al Judeţului 
Teleorman 

 
 
 
 
 

P R E F E C T 
Florinel DUMITRESCU 


