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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ“A.D. GHICA” TELEORMAN 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 

 

Anexă la Hotărârea C.J.S.U. nr.    din  

 

                                                                                                                       APROB, 

                            PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN 

PREFECT, 

 

                                                                       FLORINEL DUMITRESCU 

 

PLAN DE MĂSURI 

PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2019 – 2020 

 
I. OBIECTIVE 

Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate în perioada sezonului rece necesită adoptarea de măsuri, precum şi aplicarea de 

metode şi proceduri operaţionale oportune şi eficiente, în scopul prevenirii populaţiei şi limitării urmărilor eventualelor situaţii de urgenţă ce s-

ar putea produce la nivelul judeţului Teleorman. 

Pentru sezonul de iarnă 2019 - 2020 toate structurile de intervenţie şi sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă angajate în 

misiunile şi activităţile specifice sezonului de iarnă vor acţiona pentru asigurarea unei stări de normalitate în funcţionarea instituţiilor şi 

operatorilor economici, pe întreaga perioadă, cu măsuri sporite premergător şi pe timpul sărbătorilor de iarnă. Se va acţiona pentru amplificarea 

relaţiilor de colaborare şi cooperare între toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, pentru creşterea capacităţii de acţiune, vizându-se, cu 

consecvenţă îndeplinirea următoarelor obiective:  

- planificarea judicioasă şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie, pe întreg teritoriul judeţului, între structurile 

subordonate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi cele cu care acesta cooperează pentru îndeplinirea atribuţiilor legale; 

- intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor negative ale evenimentelor, specifice sezonului, pe întreaga 

zona de competenţă, îndeosebi în perioada decembrie - ianuarie; 

- dinamizarea măsurilor de identificare, analiză şi monitorizare a riscurilor specifice locaţiilor în care se organizează sărbătorirea 

Revelionului, precum şi în locurile de desfăşurare a altor evenimente la care poate participa public numeros; 

- realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi deconcentrate şi conducerile unor instituţii şi organizaţii 

nonguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza interesele comunităţii; 

- asigurarea unei capacităţi operaţionale optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi gestionarea 

corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă (îndeosebi cele datorate anotimpului rece); 
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- optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre structurile MAI, precum şi a colaborării acestora cu instituţii şi organisme 

abilitate în domeniul asigurării ordinii publice şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

II. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR 

În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului rece, structurile cu atribuţii în managementul 

situaţiilor de urgenţă de la nivelul judeţului Teleorman vor desfăşura următoarele acţiuni şi măsuri specifice: 

 

Nr. 

crt. 

Activităţi/Acţiuni/ 

Măsuri 

Termene/ 

Responsabilităţi 

Date de contact 

instituţie/persoane cu 

responsabilităţi 

Nr. persoane 

implicate în 

executarea 

activităţii/Utilaje şi 

echipamente la 

dispoziţie 

Stocuri 

constituite 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,, A.D. GHICA ” TELEORMAN 

A. Acţiuni şi măsuri premergătoare sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Elaborarea Planului de măsuri al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea 

acestuia către subunităţi/compartimente. 

25.11.2019 Şef Centru Operaţional 

  

2 Analiza situaţiei operative din zona de 

competenţă şi adaptarea planurilor de 

intervenţie/cooperare potrivit principiului 

responsabilităţii, prin participarea tuturor 

componentelor de urgenţă şi implicarea 

reprezentanţilor autorităţilor administraţiei 

publice locale. 

25.11.2019 

Ofiţer specialist I – 

AECI si Ofiţer 

specialist II AECI 

  

3 Avertizarea comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă din zona (raionul) de competenţă 

(intervenţie), asupra eventualităţii producerii 

unor fenomene meteorologice periculoase cu 

urmări deosebite, pe baza datelor şi informaţiilor 

cuprinse în prognoză şi a avertizărilor 

meteorologice transmise de instituţiile de 

specialitate. 

permanent 
 

Şef Centru Operaţional, 

Ofiţer principal I – 

SThP,  Comandanţii de 

subunităţi 

  

4 Instruirea personalului dispeceratului şi al grupei 

operative privind modul de utilizare a aplicaţiei 

informatice „înzăpeziri” 

25.11.2019 

Şef Centru Operaţional, 

Adjunct Şef Centru 

Operaţional 

  

5 Intensificarea activităţilor de control tehnic de 

specialitate la operatorii economici, instituţii şi 

localităţi, pentru înlăturarea deficienţelor 

constatate şi asigurarea bunei funcţionari pe 

timpul sezonului rece a instalaţiilor şi sistemelor 

de încălzire, precum şi a sistemelor şi a 

premergător şi 

pe timpul 

sezonului rece 

Prim adjunct al  

inspectorului şef, Şeful 

inspecţiei de prevenire 
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instalaţiilor de stingere cu apă şi mijloacelor 

tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor. 

6 Pregătirea tehnicii de intervenţie pentru sezonul 

rece prin asigurarea cu: cauciucuri de iarnă, 

schimbul de antigel, lanţuri antiderapante, spray 

(dezgheţare, pornire), sac cu nisip, sare, 

echipament schimb, scule şi unelte de 

deszăpezire, etc. 

25.11.2019 
Şef Serviciu Logistic, 

cdt. subunităţi 

  

7 Gararea autospecialelor şi depozitarea 

materialelor astfel încât să se prevină fenomenul 

de îngheţ  şi imposibilitatea utilizării instalaţiilor 

speciale. 

pe timpul 

sezonului rece 

Şef Serviciu Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

8 Verificarea modului de executare a lucrărilor de 

întreţinere ce se execută cu ocazia trecerii la 

sezonul rece conform Anexei nr. 16 din 

Normativul privind asigurarea tehnică de 

autovehicule a structurilor Ministerului 

Administraţiei şi Internelor aprobat prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative  

nr. 599/2008. 

25.11.2019 Şef Serviciu Logistic 

  

9 Reorientarea forţelor, mijloacelor şi materialelor 

pentru intervenţie, în funcţie de solicitări şi 

posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi, cu 

precădere, pe timpul sărbătorilor de iarnă pentru 

acoperirea întregii zone (raion), de competenţă 

(intervenţie), punându-se accent deosebit pe 

zonele unde se înregistrează constant 

evenimente, în scopul prevenirii sau limitării 

efectelor blocajelor traficului, produse de polei, 

ceaţă sau căderi masive de zăpadă. Pregătirea 

rezervelor de forţe şi mijloace pentru a desfăşura 

activităţi operative temporare, destinate 

combaterii urmărilor fenomenelor specifice 

sezonului de iarnă. 

permanent 

Prim adjunct al 

inspectorului şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

10 Acordarea sprijinului necesar pentru funcţionarea 

normala a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă şi actualizarea planurilor de cooperare 

cu forţele locale ale Ministerului Afacerilor 

Interne, cu celelalte structuri din sistemul local 

de ordine şi siguranţă publică, precum şi cu 

permanent 

Comanda 

inspectoratului, 

Comandanţii de 

subunităţi, ofiţer 

principal I - SThP 
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serviciile publice descentralizate şi 

deconcentrate. 

11 Verificarea şi actualizarea planurilor de protecţie 

şi intervenţie în situaţii de urgenţă, avându-se în 

vedere condiţiile geoclimatice specifice zonei de 

competenţă. 

permanent 

Prim  adjunct al 

inspectorului şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

12 Verificarea sistemelor de înştiinţare a 

autorităţilor publice şi de alarmare a populaţiei 

din zonele cu risc la dezastre şi asigurarea 

viabilităţii acestora. 

25.11.2019 

Şef Serviciu Prevenire, 

Ofiţer specialist II – 

înştiinţare, alarmare şi 

evacuare 

  

13 Acordarea asistenţei tehnice de specialitate 

operatorilor economici, în domeniul organizării 

pazei şi alarmării, transportului şi depozitării 

bunurilor şi valorilor, prevenirea cauzelor 

specifice de incendiu, asigurarea evacuării şi 

menţinerea în funcţiune a mijloacelor de 

intervenţie în caz de incendii, dezastre etc. şi 

stabilirea modalităţilor concrete de legătură cu 

forţele de ordine publică. 

permanent 

Şef Serviciu Inspecţia 

de Prevenire, Şef 

Serviciu Pregătirea 

Intervenţiei şi 

Rezilienţa 

Comunităţilor 

  

14 Informarea cetăţenilor privind anumite aspecte, 

cu accent pe măsurile şi mijloacele preventive, 

precum şi despre riscurile la dezastre şi incendii. 

Asigurarea legăturilor cu celelalte organe ale 

administraţiei publice locale şi cu populaţia din 

zonă. 

permanent 

Şef Serviciu Inspecţia 

de Prevenire, Şef 

Serviciu Pregătirea 

Intervenţiei şi 

Rezilienţa 

Comunităţilor 

  

15 Pregătirea grupurilor electrogene astfel încât, în 

permanenţă, să existe posibilitatea transmiterii 

datelor şi informaţiilor de interes operativ prin 

mijloacele de comunicaţii la dispoziţie. 

25.11.2019 

Şef Serviciu Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

16 Verificarea şi asigurarea funcţionării 

echipamentelor de comunicaţii şi informatică 

pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a 

celor necesare cooperării, cu celelalte organisme 

implicate în apărarea vieţii, bunurilor şi a 

mediului. 

permanent 
Adjunct al inspectorului 

şef, Şef SCTI 

  

17 Identificarea şi pregătirea unor spaţii special 

amenajate pentru posibilitatea depozitării 

temporare a cantităţilor de produse ce pot fi 

distribuite populaţiei. 

25.11.2019 

Şef Serviciu Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

18 Stabilirea, împreună cu autorităţile administraţiei permanent Prim  adjunct al   
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publice locale, a unor măsuri comune, pentru 

optimizarea activităţilor de prevenire şi de 

intervenţie cu accent pe localităţile posibil a 

rămâne izolate. 

 inspectorului şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 

19 Instruirea serviciilor publice voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă în vederea pregătirii 

corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie 

pentru perioada sezonului rece. 

25.11.20198 

Şef Serviciu Pregătirea 

Intervenţiei şi 

Rezilienţa 

Comunităţilor 

  

B. Acţiuni şi măsuri pe timpul sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Adoptarea de măsuri specifice, cu precădere 

pentru sporirea siguranţei şi protecţiei populaţiei. 

Executarea unor activităţi cu caracter preventiv 

la:  

 - operatori economici cu specific de alimentaţie 

publică angrenaţi în  organizarea şi desfăşurarea 

meselor festive; 

- spaţii de cazare; 

 - lăcaşe de cult; 

- operatorii economici care comercializează 

materiale pirotehnice; 

permanent 
Prim adjunct, Şef 

inspecţie prevenire 

  

2 Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în 

executarea misiunilor specifice ce revin fiecărei 

structuri de intervenţie în parte, potrivit 

competenţei, realizându-se totodată un schimb 

permanent de date si informaţii cu privire la 

evoluţia situaţiei operative. 

permanent 

Prim  adjunct al 

inspectorului şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

3 Reducerea timpului de răspuns în situaţii de 

urgenţă pentru structurile de intervenţie, în zona 

de competenţă, prin angrenarea corespunzătoare 

în acţiunile de intervenţie a forţelor şi 

mijloacelor, în raport cu distanţa faţă de obiective 

şi/sau posibilităţile de acces la locurile 

intervenţiilor. 

permanent 
Comandanţii de 

subunităţi 

  

4 Conlucrarea cu organele administraţiei publice 

locale în vederea cunoaşterii permanente a căilor 

de acces pentru realizarea în condiţii bune a 

intervenţiei în situaţii de urgenţă. Prezenţa activă 

a personalului inspectoratului, formaţiunilor de 

intervenţie de la operatorii economici şi localităţi 

în situaţiile în care traficul rutier este îngreunat 

permanent 

Prim  adjunct al 

inspectorului şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 
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de căderi masive de zăpadă sau de alte fenomene 

meteorologice care pot afecta fluenţa circulaţiei 

rutiere (polei, ceaţă), pe principalele artere din 

localităţi. Asigurarea cooperării cu celelalte 

structuri ale MAI.  

5 Mediatizarea activităţilor preventive şi de 

intervenţie desfăşurate de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă, pentru apărarea vieţii, 

bunurilor şi mediului. 

permanent 

Ofiţer Specialist I - 

Informare şi Relaţii 

Publice 

  

6 Informarea imediata a prefectului şi 

Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă despre măsurile adoptate, misiunile 

desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite 

constatate pe teritoriul zonei de competenţă, 

inclusiv solicitarea sprijinului necesar în 

rezolvarea acestora. 

permanent 
Inspector Şef, ofiţer 

continuitate, OSD 

  

7 Raportarea tuturor datelor privind evoluţia 

situaţiei operative se va realiza prin aplicaţia 

informatică „înzăpeziri”.  
 

când situaţia o 

impune 

Adjunct Şef Centru 

Operaţional, OSD 

  

8 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de 

microclimat în unitate şi asigurarea 

echipamentului individual corespunzător, pentru 

prevenirea apariţiei în rândul personalului a unor 

afecţiuni legate de expunerea la temperaturi 

foarte scăzute.                    

permanent 

Şef Serviciul Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

9 Analizarea temeinică a nevoilor de transport, în 

concordanţă cu misiunile specifice, situaţia 

meteorologică şi starea drumurilor, utilizarea cu 

precădere a mijloacelor de transport si intervenţie 

cu dublă tracţiune.        

permanent 

Şef Serviciul Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

10 Planificarea misiunilor executate de către 

personalul unităţii (Inspecţia de prevenire, 

Centrul Operaţional, Resurse Umane, Serviciul 

Logistic, Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 

Juridic şi Contencios, Secretariat si Documente 

Clasificate) a se executa astfel încât sa se asigure 

eficientizarea consumului de combustibil al 

autospecialelor cu care se deplasează prin 

identificarea traseelor cele mai scurte pentru 

permanent 

Comanda 

inspectoratului, Şef 

serviciu Logistic 
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locurile unde urmează sa se desfăşoare 

activităţile de control şi obţinerea unui grad 

maxim de ocupare al autospecialei. 

11 Efectuarea unui instructaj cu conducătorii auto 

înainte de plecarea în deplasare, referitor la 

modul de exploatare şi utilizare al 

autovehiculelor, adaptat la condiţiile meteo şi de 

teren precum şi la  prognoza meteo şi starea 

drumurilor pentru itinerariile stabilite.  

permanent 

Şef Serviciul Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

12 Verificarea etanşeităţii uşilor de acces, a gurilor 

de aerisire, efectuarea, după caz, de lucrări de 

întreţinere şi reparare a tâmplăriei interioare şi 

exterioare, pentru prevenirea infiltraţiilor de apă 

provenită din topirea zăpezii şi pătrunderii 

aerului rece; revizuirea învelitorilor, jgheaburilor 

şi burlanelor, astfel ca apele provenite din ploi 

sau topirea zăpezilor să nu conducă la degradarea 

clădirilor. 

permanent 

Şef Serviciul Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

13 Reorganizarea activităţilor personalului care 

implică o expunere prelungită la factorii climatici 

nefavorabili şi a timpului de lucru pe schimb, în 

scopul evitării/reducerii riscurilor pentru 

sănătatea acestuia. 

când situaţia o 

impune 

Inspector şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

14 Trecerea temporară în alte locuri de muncă sau 

reducerea programului de lucru pentru personalul 

care prezintă afecţiuni cu contraindicaţii privind 

munca la temperaturi extrem de scăzute. 

când situaţia o 

impune 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

15 Luarea măsurilor necesare în vederea uscării 

echipamentului (ţinuta şi încălţămintea) 

personalului ce desfăşoară activităţi cu expunere 

directă la factorii meteoclimatici, pentru 

asigurarea confortului termic pe timpul 

activităţilor, pentru prevenirea îmbolnăvirilor de 

sezon sau exacerbarea afecţiunilor preexistente. 

când situaţia o 

impune 

Şef Serviciul Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

16 Intrarea în funcţiune/operaţionalizarea  grupei 

operative constituită la nivelul unităţii.      

când situaţia o 

impune 
Inspector şef 

  

 

17 Organizarea asistenţei medicale pentru structurile 

proprii, în special cele care au desfăşurat sau 

urmează să îndeplinească misiuni în condiţii de 

temperaturi scăzute. 

când situaţia o 

impune 

Inspector şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 
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18 Pentru personalul care participă la misiuni ce 

presupun expunerea îndelungată la frig se va 

asigura distribuirea de ceai (0,5 l/pers.), pauze 

pentru refacere, alimente de calitate. 

când situaţia o 

impune 

Şef Serviciul Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 

  

 

 

19 Pentru animalele de serviciu se vor asigura 

următoarele: 

- cazare conform normelor sanitar-veterinare în 

vigoare şi a Instrucţiunilor M.A.I. nr. 636/2005; 

- asigurarea apei la o temperatură optimă 

consumului; 

- asigurarea aşternutului corespunzător; 

- administrarea hranei la o temperatură optimă 

consumului. 

permanent 

Şef Serviciul Logistic, 

Comandantul 

Detaşamentului 

Alexandria, Conductor 

câine 

  

C. Acţiuni şi măsuri la încheierea sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Analiza, în şedinţă de lucru a comenzii 

inspectoratului, a modului în care s-a desfăşurat 

activitatea în perioada de referinţă (acţiunile 

desfăşurate, rezultatele obţinute şi propuneri 

pentru eficientizarea acestui segment de 

activitate). 

31.03.2020 

Prim adjunct al 

inspectorului şef, 

Adjunct al inspectorului 

şef 

  

2 Valorificarea experienţei pozitive acumulate, în 

procesul de perfecţionare a pregătirii 

personalului. 

permanent 

Şef Centru Operaţional,  

Comandanţii de 

Subunităţi 

  

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI TELEORMAN 

1 Asigurarea fluenței traficului rutier pe căile de 

comunicații în vderea evitării blocajelor 
permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

28 polițiști 

 

2 Monitorizarea stării de viabilitate a arterelor rutiere și 

verificarea modului de efectuare a lucrărilor de 

împrăștiere a materialului antiderapant 
permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

28 polițiști 

 

3 Desfășurarea de acțiuni privind verificarea modului 

de respectare a regulilor de circulație pe timp de iarnă 

și sancționarea celor vinovață 
permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

32 polițiști 

 

4 Asigurarea intervenției utilajelor pentru deblocarea 

arterelor rutiere blocate în urma viscolului 
când se impune 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

12 polițiști 

 

5 Participarea la activități de intervenție împreună cu când se impune Adj. Şef IPJ OP 28 polițiști  
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celălalte structuri MAI 0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

6 Asigurarea activității de supraveghere, dirijare și 

îndrumare a participanțiolr la trafic cu ocazia 

restricțiilor de circulație impuse 
Permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

32 polițiști 

 

7 Reazlizarea schimbului permanent de date și 

informații cu privire la starea de fopt potrivit 

competenței 
Permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

22 polițiști 

 

8 Participarea la ședințele de informare și transmiterea 

dispozițiilor luate pentru prevenira producerii unor 

evenimente deosebite 
Permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

28 polițiști 

 

9 Asigurarea stării de mobilitate a autovehiculelor din 

dotare pentru a interveni în timp optim 
Permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

28 polițiști 

 

10 Informarea și schimbul permanent de date și 

informații cu IGPR cu privire la starea de fop 

existentă pe raza de competență 
Permanent 

Adj. Şef IPJ OP 

0754202401 

Şef serv. Rutier 

0754202422 

- 

 

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TELEORMAN 

1 Activităţi specifice domeniului de acţiune 

când situaţia 

impune 

S.T.P.F. Teleorman – 

Dispecerat tel. 

0247411563 

Şeful Serviciului  

Comisar Şef. De poliție 

OPREA CONSTANTIN 

Tel. 0756203518 

0743079133 

cms. sef de politie Boja 

Dragoș  

tel. 0766105788 

Scms. Mat Elena Nona 

0762653636 

- 8 poliţişti de 

frontieră 

- 3 autoturisme cu 

tracţiune 4x4 

-1 autocamion 

 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN TELEORMAN 

1 Colaborarea cu organele administraţiei publice locale 

şi administratorii drumurilor în vederea cunoaşterii 

permanente a practicabilităţii căilor de circulaţie 

pentru realizarea în condiţii bune a intervenţiei în 

situaţii de urgenţă. 

pe timpul 

sezonului de iarnă 

Responsabilităţi: 

Inspector şef - 

col. Târlie Radian 

Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Teleorman 

Adresă: Mun. Alexandria, 

str. Alexandru Ghica, nr. 

121; 
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2 Asigurarea unor rezerve de forţe şi mijloace pentru a 

desfăşura activităţi operative temporare destinate în 

sprijinul populaţiei. 

– Laurenţiu 

Şef Serviciu MO 

– mr. Mitran Ilie 

Cdt. Detaşament 

– Lt.col. Mihai 

Nelu 

Ofiţer specialist II  

O.S.C.I. 

-cpt. Bondar 

Alexandru 

Tel. Mobil: 0729998303 

Tel. Fix: 0247311055 

Metropolitan: 24415 

I.C.: 5200 

Fax: 0247310415 

E-mail: 

contact@jandarmeriateleo

rman.ro 

30 jandarmi/ 

30 lopeţi/ 

30 foi cort/ 

30 pături/ 

10 târcoape 

 

3 Efectuarea schimbului reciproc de informaţii între 

structurile specializate ale MAI şi alte structuri 

abilitate, cu privire la gestionarea situaţiilor de 

urgenţă. 

  

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE TELEORMAN 

1 Suplimentarea, la cererea beneficiarilor, a 

telecomunicaţiilor speciale şi IT. 
permanent 

OJTS + şefi instituţii 

locale 

OJTS Teleorman 

0723332471 

0773775250 

0247311390 

 

2 Actualizarea datelor de contact ale instituţiilor din 

judeţul Teleorman în aplicaţia „Agenda ISU” 

gestionată de către IJSU Teleorman. 

permanent 
Sef IJSU + şefi instituţii 

locale 
 

 

3 Actualizarea datelor de contact şi a grupurilor de 

utilizatori în vederea utilizării aplicaţiei informatice a 

STS de transmitere de SMS-uri. 

permanent Prefectură + IJSU - 

 

4 Sprijinirea restabilirii cu prioritate a 

telecomunicaţiilor speciale afectate de timpul 

nefavorabil sau furtuni, prin întreruperea 

electroalimentării, în site-urile izolate care asigură 

infrastructura reţelei Schengen. 

permanent 

Şefi IJSU, IPJ, CEZ 

Distribuţie SA, Centru 

Servicii Energetice,  

SDN, director Teldrum, 

Prefectură, Primari 

0753049951 

0754202400 

0727226516 

0744758372 

 

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE ALEXANDRIA 

1 Deszăpezire iarnă. permanent 

Grigore Doru – Şef SDN 

Alexandria 

0744758372 

4 persoane dispecerat 

8 pers. comandament 
 

2 Deszăpezire iarnă. permanent 
Sandu Nicolae – Şef bază 

Drăgăneşti Vlaşca 

0745122498 

1 autoutilitară 

6 pers 

416 t sare 

10 t nisip 

3 Deszăpezire  iarnă. permanent 
Roşu Florica – şef bază 

Roşiorii de Vede 

0745122465 

1 autoutilitară 

1 unimog 

8 persoane 

447 t sare 

28 t nisip 

4 Deszăpezire  iarnă. permanent 
Cristescu Adrian – Şef 

bază Dobroteşti 

0744758371 

1 autoutilitară 

6 persoane 

269 t sare 

6 t nisip 

5 Deszăpezire  iarnă. permanent 
Ispas Marian – Şef bază 

Alexandria 

0745122462 

1 autoutilitară 

1 unimog 

10 persoane 

895 t sare 

46 t nisip 

6 Deszăpezire  iarnă. permanent Negru Marcel - Şef bază 1 autoutilitară 305 t sare 
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Crîngu 

0745122460 

5 persoane 45 t nisip 

7 Deszăpezire  iarnă. permanent 
Udeanu Daniel – Şef bază 

Turnu Măgurele 

0745340815 

1 autoutilitară 

1 autofreză 

6 persoane 

314 t sare 

43 t nisip 

8 Deszăpezire  iarnă. permanent 

Avramescu L. – Şef bază 

Piatra 

0745122469 

1 autoutilitară 

1 autofreza 

1 unimog 

7 pers. 

294 t sare 

69 t nisip 

9 Deszăpezire iarnă. permanent 
Piele Robert – Şef bază 

Zimnicea 

0749023228 

1 autoutilitară 

6 persoane 

297 t sare 

60 t nisip 

TOTAL SDN 66 persoane 3237 t sare 

307 t nisip 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN PRIN ACORD CADRU ŞI CONTRACT SUBSECVENT 

1 Deszăpezire şi combatere polei (lungime sector 

191,533 km) 

DJ 504, km 30+000 – 71+230, L = 41.182 km 

DJ 506, km 0+000 – 59+440, L = 58.752 km 

DJ 506 A, km 0+000 – 14+000, L = 14.000 km 

DJ 506 B, km 0+000 – 10+674, L = 8.634 km 

DJ 601 F, kM 0+000 – 23+500, L = 23.500 km 

DJ 612, km 39+924 – 63+773, L = 23.783 km 

DJ 703, km 140 + 555 – 162+281, L = 21,682 

permanent Baza Alexandria, str. 

Libertăţii, nr. 458 bis, 

mun. Alexandria 

Sef Bază Manica Dumitru 

Tel. 0247316976 

       0746987826 

Utilaj 

multifuncţional cu 

tracţiune integrală – 

8 buc 
Tractor de mare 

capacitate – 

Tracţiune integrală 

având minim 250CP 

– 1 buc 

ATB, având formula 

roţilor 4x4, 6x4 sau 

8x4 şi sarcina utilă 

min. 10000 kg – 7 

buc 

Autofreză cu 

tracţiune integrală 

cap. 5000 mc/h 1 

buc 
Buldoexcavator 

având tracţiune 

integrală, dotat cu 

cupă frontală minim 

0,8 mc şi/sau plug  – 

1 buc 
Încărcător frontal pe 

pneuri, cap. cupă=2 

mc – 1 buc 

Autoremorcher cu 

masa maximă admisă 

2383,00 t nisip 

2383,00 t sare 
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de minim  26 t având 

forma roţilor minim 

8x4 dotat cu instalaţii 

speciale pentru 

tractare şi remorcare 

autotrenuri – 1 buc 

Autoutilitară cu 

cabină dublă – 1 buc 

Autogreder având 

putere motor minim 

160 cp – 1 buc 

Automacara sarcina 

nominală=40t – 1 

buc 

2 Deszăpezire şi combatere polei (lungime sector 

109.734 km) 

DJ 543, km 16+200 – 23+050, L = 6.850 km 

DJ 546, km 4+955 – 40+000, L = 35.045 km 

DJ 612 A, km 36+770 – 48+282, L = 11.512 km 

DJ 642, km 60+000 – 69+209, L = 9.165 km 

DJ 653, km 66+120 – 114+248, L = 47.162 km   

permanent Baza Turnu Măgurele, 

localitatea Liţa 

Sef Bază Carbunaru 

Florica 

Tel. 0247416783 

       0744511735 

5 Utilaje 

multifuncţionale cu 

tracţiune integrală 

Tractor de mare 

capacitate – 

Tracţiune integrală 

P=250 – 1 buc 

ATB, având formula 

roţilor 4x4,6x4 sau 

8x4 şi sarcina utilă 

min. 10000 kg – 4 

buc 

Buldoexcavator 

având tracţiune  

integrală, cap. cupă= 

0.8 mc şi/sau plug – 

1 buc 
Încărcător frontal pe 

pneuri, cap. cupă=2 

mc – 1 buc 

Autoutilitară cu 

cabină dublă – 1 buc 

Autogreder având 

putere motor minim 

P= 160CP – 1 buc 

1412 t nisip 

1412 t sare 

3 Deszăpezire şi combatere polei (lungime sector 

169.981 km) 

 DJ 504 B, km 0+000 – 16+905, L = 15.426 km 

DJ 601 C, km 24+386 – 41+692, L = 17.306 km 

DJ 612, km 64+371 – 84+485, L = 20.114 km 

permanent Baza Roşiori de Vede, 

strada Vadul Vezii nr. 1, 

municipiul Roşiorii de 

Vede 

Sef Bază Lincă Florian  

Utilaj 

multifuncţional cu 

tracţiune integrală – 

8 buc 
Tractor de mare 

2293 t nisip 

2293 t sare 
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DJ 621 A, km 0+000 – 33+649, L = 30.352 km 

DJ 612 B, km 0+000 – 15+525, L = 15.525 km 

DJ 679, km 86+500 – 93+867, L = 7.367 km 

DJ 679 B, km 0+000 – 13+500, L = 13.500 km 

DJ 679 E, km 7+144 – 21+264, L = 13.286 km 

DJ 701, km 91+518 – 109+885, L = 17.727 km 

DJ 703, km 92+076 – 111+545, L = 19.378 km 

Tel. 0247466412 

       0742149951 

capacitate – 

Tracţiune integrală 

avand minim 

P=250CP – 1 buc 

ATB, având formula 

roţilor 4x4, 6x4 sau 

8x4 şi sarcina utilă 

min. 10000 kg – 6 

buc 

Buldoexcavator 

având tracţiune 

integrală, dotat cu 

cupa frontala minim 

0,8 mc si/sau – 1 buc 

Încărcător frontal pe 

pneuri cu cupă de 

minim 2 mc– 1 buc 

Autoutilitară cu 

cabină dublă – 1 buc 

Autogreder având 

putere motor  minim 

160 CP – 1 buc 

4 Deszăpezire şi combatere polei (lungime sector 

151.306 km) 

DJ 503, km 35+900 – 87+070, L = 45,992 km 

DJ 503 A, km 30+100 – 32+600, L = 2,500 km 

DJ 601 A, km 49+350 – 54+595, L = 5,245 km 

DJ 601 B, km 0+000 – 27+559, L = 27,533 km 

DJ 601 D, km 0+000 – 4+920; 10+714 – 24+605, L = 

18,811 km 

DJ 611, km 6+800 – 16+180, L = 9,366 km 

DJ 612, km 1+112 – 32+100, L = 28,648 km 

DJ 701, km 44+240 – 57+451, L = 13,211 km 

permanent Baza Videle, str. 

Petrolului, nr. 30, oraş 

Videle 

Sef Bază Badulescu 

Cristian 

Tel. 0247453878 

       0758254691 

Utilaj 

multifuncţional cu 

tracţiune integrală – 

6 buc 
Tractor de mare 

capacitate – 

Tracţiune integrală 

având minim 250 cp 

– 1 buc 

ATB, având formula 

roţilor 4x4, 6x4 sau 

8x4 şi sarcina utilă 

min. 10000 kg – 5 

buc 

Buldoexcavator 

având tracţiune 

integrală, dotat cu 

cupă frontală minim 

0,8 mc şi/sau plug  – 

1 buc 
Încărcător frontal pe 

pneuri, capacitate 

1900,00 t nisip 

1900,00 t sare 
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cupă de minim =2 

mc – 1 buc 

Autoutilitară cu 

cabină dublă – 1 buc 

Autogreder având 

putere motor minim 

160 cp – 1 buc 

5 Deszăpezire şi combatere polei (lungime sector 

175,496 km) 

DJ 504, km 71+230 – 110+926, L= 39,696 km 

DJ 504 B, km 16+919 – 27+946, L = 10,393 km 

DJ 506, km 59+440 – 99+000, L = 38,015 km 

DJ 601 C, km 0+000 – 22+906, L = 22,861 km 

DJ 612, km 33+080 – 39+354, L = 6.274 km 

DJ 701, km 58+098 – 91+518, L = 29.247 km 

DJ 703, km 111+545 – 140+555, L = 29.010 km 

permanent Baza Olteni, localitatea 

Perii Broşteni 

Sef Bază Galea Gheorghe 

Tel. 0247432113 

       0742149956 

Utilaj 

multifuncţional cu 

tracţiune integrală – 

7 buc 
Tractor de mare 

capacitate Tracţiune 

integrală având 

minim 250 CP – 1 

buc 

ATB, având formula 

roţilor 4x4 6x4 sau 

8x4 şi sarcina utilă 

min. 10000 kg – 6 

buc 

Autofreză cu 

tracţiune integrală, 

dotat cu cupă 

frontală minim 0,8 

mc şi/sau plug – 1 

buc 

Buldoexcavator 

având tracţiune 

integrală, dotat cu 

cupă frontală minim 

0,8 mc şi/sau plug– 1 

buc 
Încărcător frontal pe 

pneuri, cu cupă de 

minim 2 mc – 1 buc 

Autoutilitară cu 

cabină dublă – 1 buc 

Autogreder având 

putere motor minim 

160 CP – 1 buc 

2012,00 t nisip 

2012,00 t sare 

SISITEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR TELEORMAN 

1 Instruirea dispecerilor pentru însuşirea de către 

aceştia a regulilor de exploatare a obiectivelor 
15.11.2019 

Birou Situaţii de urgenţă 

Ing. şef SGA Tr. 

5 dispeceri  
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hidrotehnice pe timp friguros şi a regulilor de 

avertizare – alarmare. 

 

 

2 Instruirea personalului operativ de tură în vederea 

exploatării lucrărilor hidrotehnice şi a echipamentelor 

hidromecanice aferente acestora în perioada de timp 

friguros (conf. Regulament exploatare). 
15.11.2019 

Şefi formaţii de lucru 

Zlatescu Marian-

0760309638 

Barbulescu Ovidiu-

0751010768 

6 electromecanici și 

agenți hidrotehnici 

 

3 Instruirea personalului din formaţiile de intervenţii 

pentru lucrările ce se execută pe timp friguros.  
10.11.2019 

Şefi formaţii de lucru 

Ing. şef SGA Tr. 

55 electromecanici și 

agenți hidrotehnici 

 

4 Verificarea stării tehnice a echipamentelor 

hidromecanice, a instalaţiilor electrice, de 

automatizare de încălzire. 15.11.2019 

Şefi formaţii de lucru 

-Zlătescu Marian 

0740309638 

-Capră Anghel 

0768358504 

6 electromecanici și 

agenți hidrotehnici 

 

5 Pregătirea pentru exploatarea pe timp friguros a 

grupurilor electrogene şi a bateriilor staţionare din 

dotarea obiectivelor. 15.11.2019 

Şefi formaţii de lucru 

-Zlătescu Marian 

0740309638 

-Capră Anghel 

0768358504 

6 electromecanici și 

agenți hidrotehnici 

 

 

 

6 Pregătirea pentru exploatarea pe timp friguros a 

mijloacelor de transport şi utilajelor. – verificarea 

funcţionalităţii, completarea antigelului, electrolitului 

din baterii, efectuarea de revizii sezoniere 

15.11.2019 

Ing. Mecanic Şef formaţie 

FIR  Capră Anghel - 

0768358504 

7 șoferi și mecanici 

utilaje 

 

7 Dotarea locurilor de muncă cu sare, nisip, unelte şi 

utilaje pentru deszăpezire. 

05.11.2019 

Şefi formaţii de lucru 

Zlătescu Marian 

0740309638 

Bărbulescu Ovidiu 

0751010768 

Gheorghe C-tin 

0741331573 

Capra Anghel 

0768358504 

Mugur Marius 

0786578040 

14 agenți 

hidrotehnici 

Nisip, unelte pt. 

deszăpezire 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TELEORMAN 

1 
Informarea unităţilor sanitare privind adoptarea unui 

plan de măsuri pentru pregătirea sezonului rece. 
07.11.2019 

Director executiv al DSP 

Teleorman, str. Av. 

Cofetescu, nr. 79 

  

2 

Întocmirea planului de control al modului de aplicare 

a măsurilor specifice prevăzute pentru sezonul de 

iarnă. 

25.11.2019 
Director executiv DSP 

Teleorman 
  

3 
Intensificarea acţiunilor de control la nivelul 

unităţilor sanitare, privind buna funcţionare pe 
permanent 

Şef serv. aprovizionare, 

transport şi întreţinere 
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perioada sezonului rece, a instalaţiilor şi sistemelor de 

încălzire şi remedierea defecţiunilor existente. 

4 

Verificarea şi actualizarea planurilor de protecţie şi 

intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul unităţilor 

sanitare. 
18.11.2019 

Managerii unităţilor 

sanitare 
  

5 

Informarea cetăţenilor privind posibilitatea 

îmbolnăvirilor datorate temperaturilor scăzute, cu 

accent pe măsurile de ordin preventiv. 

permanent 

Compartimentul 

Promovarea Sănătăţii 

DSP Teleorman 

  

6 

Asigurarea funcţionării mijloacelor de comunicaţii 

informatice ale unităţilor sanitare pentru transmiterea 

datelor în timp real. 

permanent 
Managerii unităţilor 

sanitare 
  

7 

Asigurarea aprovizionării unităţilor sanitare cu stocuri 

suficiente de medicamente şi materiale sanitare, 

pentru afecţiuni determinate/agravate de 

temperaturile scăzute. 

01.12.2019 
Managerii unităţilor 

sanitare 
  

8 
Asigurarea aprovizionării spitalelor cu alimente, în 

cantităţi suficiente, pentru hrana bolnavilor. 
01.12.2019 

Managerii unităţilor 

sanitare 
 

Stoc în funcţie 

de nr estimat de 

asistaţi 

9 
Asigurarea stocului de combustibil pentru încălzire şi 

pentru prepararea hranei bolnavilor. 
permanent 

Managerii unităţilor 

sanitare 
 

Asigurarea de 

rezerve pentru 

situatii deosebite 

10 

Asigurarea liniilor de gardă cu medici, cu personal 

sanitar şi personal auxiliar. Concediile personalului 

medico-sanitar vor fi programate astfel încât să se 

facă faţă nevoilor de servicii medicale, în cazul 

căderilor masive de zăpadă sau temperaturilor foarte 

scăzute. 

permanent 
Managerii unităţilor 

sanitare 
  

11 
Asigurarea asistenţei medicale primare la nivelul 

Centrelor de permanenţă din judeţ. 
permanent 

Medicii coordonatori ai 

Centrelor de permanenţă. 
  

12 

Asigurarea rezervei strategice de medicamente, 

vaccinuri şi materiale dezinfectante la nivelul DSP 

Teleorman. 

permanent 
Director executiv al DSP 

Teleorman 
 

Stoc special 

completat 

periodic în 

funcţie de 

situaţiile 

prevăzute 

13 

Asigurarea coordonării activităţii Serviciului Judeţean 

de Ambulanţă, în vederea rezolvării cu operativitate a 

situaţiilor de urgenţă specifice în cazul căderilor 

masive de zăpadă (transport gravide, bolnavi cronici, 

bolnavi dializaţi). 

permanent 
Directorul executiv al 

DSP şi Managerul SJA 
  

SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ TELEORMAN 

1 Asigurarea funcționării parcului auto pe timpul iernii 

(echiparea autosanitarelor cu anvelope de iarnă, 
30.11.2019 

SAJ Teleorman  

0247317666 
4 

10% peste 

necesar 
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revizia tenică a autosanitarelor, asigurarea 

combustibilului și a antigelului necesar, asigurarea 

funcționării sistemelor de încălzire, dotarea 

ambulanțelor cu lanțuri și lopeți) 

Director tehnic-Pisică 

Emil 

0733303121 

2 Asigurarea unui număr suficient de echipaje, astfel 

încât timpii de răspuns şi de ajungere la caz să se 

încadreze conform legislaţiei în vigoare. 
Permanent 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Lazăr Viorica-

0769291659 

7 

 

3 Consemnarea la domiciliu a mai multor echipaje, 

pregătite să intervină în cazul unei situaţii de forţă 

majoră. 

când situaţia o 

impune 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Lazăr Viorica-

0769291659 

7 

 

4 Asigurarea unui stoc suficient de medicamente şi 

materiale sanitare, atât în depozitul central al SAJ, cât 

şi la nivelul fiecărei substaţii. 30.11.2019 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Lazăr Viorica-

0769291659 

7 

Stoc de 

medicamente şi 

materiale 

sanitare pentru 3 

luni 

5 Identificarea împreună cu medicii de familie a 

pacienţilor cronici, precum şi a gravidelor şi 

pacienţilor dializaţi şi internarea din timp a acestora. 

când situaţia o 

impune 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Dragomir Ion-

0763665792 

1 

 

6 Stabilirea responsabilităților privind raportarea 

evenimentelor 
30.11.2019 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Lazăr Viorica-

0769291659 

2 

 

7 Executarea de patrulări, pe timpul nopții, pentru 

identificarea persoanelor fără adăpost când situaţia o 

impune 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Lazăr Viorica-

0769291659 

1 

 

8 Intensificarea traseelor cu risc de înzăpezire 

30.11.2019 

Director tehnic-Pisică 

Emil 

0733303121 

 

 

9 Afişarea în Dispeceratul Integrat a datelor de contact 

ale tuturor medicilor de familie, precum şi ale 

medicilor de gardă în centrele de permanenţă ce pot 

prelua cazurile. 

30.11.2019 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Lazăr Viorica-

0769291659 

1 

 

FILIALA DE CRUCE ROŞIE TELEORMAN 

1 Evaluarea capacităţii de resurse umane avute la 

dispoziţie pentru intervenţii în situaţia căderilor 

masive de zăpadă şi stabilirea măsurilor pentru 

menţinerea acestora în stare de operativitate. 

permanent 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

e-mail: 

teleorman@crucearosie.ro 

director filială 

2 

 

2 Asigurarea aprovizionării cu rezerve de cazarmament premergător Filiala de Cruce Roşie TR 2 - 1 cort 

mailto:teleorman@crucearosie.ro
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(corturi, lenjerii, paturi), materiale de primă necesitate 

(produse alimentare şi de igienă).  

sezonului de iarnă Tel/fax 0247318205 

Director filială  

- 50 paturi 

- 50 lenjerii 

- materiale de 

primă necesitate 

pentru minim 50 

persoane 

3 Asigurarea necesarului de combustibil pentru 

îndeplinirea misiunilor specifice. 
premergător 

sezonului de iarnă 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

Director filială  

2 

 

4 Menţinerea legăturii permanente cu autorităţile 

administraţiei publice judeţene şi locale în vederea 

optimizării activităţilor de intervenţie, cu accent pe 

localităţile posibil a rămâne izolate perioade mari de 

timp. 

permanent 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

Director filială  2 

 

5 Adaptarea responsabilităţilor la specificul activităţilor 

din sezonul de iarnă. permanent 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

Director filială  

2 

 

6 Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în 

executarea atribuţiilor specifice potrivit 

competenţelor, realizându-se, totodată, schimbul 

permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia 

situaţiei operative. 

permanent 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

Director filială  2 

 

7 Participarea la videoconferinţe şi şedinţele grupului 

de suport tehnic înzăpeziri, viscol sau polei. 
când situaţia o 

impune 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

Director filială  

1 

 

8 Cooperarea cu autorităţile administraţiei publice 

locale în situaţia în care pe teritoriul judeţului apar 

cazuri ce necesită o reacţie rapidă pentru asistarea 

sinistraţilor cu produse de primă necesitate. 

pe perioada 

sezonului de iarnă 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

Director filială  

Detaşamentul de 

intervenţie 

 

9 Participarea în cadrul CJSU la analiza modului în 

care s-a desfăşurat activitatea în perioada de referinţă. 
la încheierea 

sezonului de iarnă 

Filiala de Cruce Roşie TR 

Tel/fax 0247318205 

Director filială  

1 

 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TELEORMAN 

1 Efectuarea inspecțiilor in exploatații 

15.12.2019 

Birou identificare și 

înregistrare animale 

Toți medicii 

veterinari de liberă 

practică împuterniciți 

și personalul propriu 

al DSVSA 

Teleorman desemnat 

prin decizia 

Directorului executiv 

 

2 Supravegherea clinică a populației de suine din 

județul Teleorman pentru PPA și gestionarea 
Permanent 

Director executiv, 

Director executiv adj., Şef 

25 Stocuri  de 

dezinfectant, 
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focarelor Șef Serviciu Control 

Oficial Sănătate Animală 

Medicii Veterinari zonali 

echoamente de 

lucru și de 

protecție, 

autolaboratoare 

3 Controale tematice în perioada sărbătorilor de iarnă 

2019-2020 pentru prevenirea toxiinfecțiilor 

alimentare la oameni 
Decembrie 2019-

Ianuarie 2020 

Director executiv, 

Director executiv adj., Şef 

Șef Serviciu Control 

Oficiu Sigurața 

Alimentelor 

25 5 atomizoare,  

20 litri. 

Dezinfectanți 

4 Atenționarea proprietarilor de animale, persoane 

fizice și juridice, cu privire la asigurarea condițiilor 

de biosecuritate și bunăstarea pentru animale pe 

perioada sezonului rece 
01.12.2019 

Director executiv, 

Director executiv adj., Şef 

Șef Serviciu Control 

Oficial Sănătate și 

bunăstare animală 

Animală 

0247319638 

Medicii veterinari zonali 

25  

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ TELEORMAN 

1 Participarea la constatarea şi evaluarea pagubelor 

produse la culturile agricole. 

când situaţia o 

impune 

Stefan Petre 

0247315580/0760343464 

1  

2 Participare la activităţile desfăşurate în cadrul 

subgrupurilor de suport tehnic ale CJSU.  

când situaţia o 

impune 

Negoi Florin 

0247315580/0763632861 

1  

DIRECŢIA SILVICĂ TELEORMAN 

1 
Crearea unui stoc de masa lemnoasa necesar 

solicitarii populatiei, accesibil in conditii de iarna. 
01.12.2019 Şefii ocoalelor silvice 25 600 mc 

2 

Pregatirea utilajelor ce vor fi folosite in perioada de 

iarna la exploatarea masei lemnoase si pentru 

aprovizionarea populatiei (pluguri, lame etc.) 
25.11.2019 

Personalul silvic de 

specialitate 
8  

3 
Asigurarea accesibilitatii pe drumurile forestiere si la 

obiectivele specifice activitatilor silvice. 
permanent Şefii ocoalelor silvice 8  

4 
Pregatirea sediilor de cantoane si districtelor 

Silvice pentru iarna, curatirea sobelor si a cosurilor 
permanent Personalul silvic de teren 60  

4 

Asigurarea hranei suplimentare la vânatul din liber, 

pe fondurile cinegetice gestionate de Directia  Silvica 

Teleorman. 

01.11.2019- 

aprilie 2020 

Personalul silvic cu 

atribuţiuni de vânătoare 
12 12 t 

DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA Alexandria 

1 Salariații vor fi instruiți asupra problemelor specifice 

sezonului rece conform tematicilor şi graficului anual 

de instruire aprobate de DEO S.A. 

Conform 

graficului 
Instructori desemnaţi 

  

2 Se va asigura rezerva de materiale şi piese de schimb 

stabilite în cadrul magaziei de urgenţă, cât şi rezerva 

de transformatoare şi alte echipamente ]n depozitele 

exterioare de echipamente 

25.11.2019 
Managerii Dpt. 

Exploatare 110 kV şi Dpt. 

MT&JT 
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3 Formaţiile de lucru vor fi asigurate cu echipament de 

protecţie împotriva frigului conform normativului. 

Conform 

programului de 

achiziţii în 2019 

Managerii Dpt. SSM 

Exp.Red 110 kV şi  

MT&JT 

  

4 Se va reactualiza apărarea împotriva incendiilor la 

locul de muncă la CRU organizate în anul 2019 

31.12.2019 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atributii în 

domeniul apărării 

împotriva incendiilor şi 

protecţiei civile 

  

5 Revizia 05-01-01_P01-I08_Tratare clienți vulnerabili 

și a formularelor aferente 
31.12.2019 

DMEE- manager Dep 

Contracte de distribuție 

  

6 Verificarea și completarea documentelor de cutodie, 

PIF, demontarea UPS clienți vulnerabili, precum și 

cele din SAP specifice LC 
31.12.2019 

DMEE- manager Dep 

Contracte de distribuție 

  

7 Se va menţine legătura cu autorităţile locale în 

vederea deszăpezirii operative a drumurilor de acces 

la obiectivele energetice de distribuţie a energiei 

electrice atunci când este necesar. Comitetele 

judeţene pentru situaţii de urgenţă vor fi informate, cu 

ocazia primei convocări, asupra drumurilor la care 

intervenţia pentru deszăpezire a fost dificilă şi a fost 

pusă în pericol funcţionarea schemelor IT siMT. 

Octombrie 2019 – 

Martie 2020 

Reprezentanţii judeţeni ai 

managementului cu 

responsabilităţi în 

domeniul situaţiilor de 

urgenţă 

  

8 Va fi reactualizată lista responsabililor de exploatare 

a instalaţiilor şi mijloacelor de încălzire. 

Responsabilii vor fi instruiţi privind exploatarea 

mijloacelor de încălzire aflate în dotarea locurilor de 

muncă. 

25.11.2019 Şefii SMAD 

  

9 Se vor actualiza instrucţiunile specifice: 

a) instrucţiunea pentru exploatarea sobelor cu 

sau fără acumulare de căldură, indicativ ITI PSI22-13 

b) instrucţiunea pentru exploatarea receptoarelor 

de gaze naturale (sobe, aparate de gătit) indicativ ITI 

PSI 21-13. 

25.11.2019 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării 

împotriva incendiilor şi 

protecţiei civile 

  

10 Se vor afişa pe locuri de muncă, unde este cazul, 

instrucţiunile specifice: 

a) instrucţiunea pentru exploatarea sobelor cu 

sau fără acumulare de căldură, 

nr.RO10/49793/31.08.2018 indicativ ITI PSI22-18; 

b) instrucţiunea pentru exploatarea receptoarelor de 

gaze naturale (sobe, aparate de gătit), indicativ ITI 

PSI 14-18. 

25.11.2019 
Reprezentanţii cu 

autoritate administrativă 

  

11 Cadrul tehnic de specialitate cu atrbuţii în domeniul 

apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile va 

acorda, la cerere, asistenţă tehnică de specialitate 

factorilor de răspundere din DEO S.A. 

Octombrie 2019 – 

Martie 2020 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării 

împotriva incendiilor şi 
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protecţiei civile 

2.Măsuri generale cu caracter tehnic 

1 1.Se va executa controlul instalațiilor, sistemelor și 

mijloacelor de încălzire (surse de căldură, conducte, 

corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale 

de fum etc. ). 

2.Vor fi înlăturate defecțiunile constatate, asigurandu-

se funcționarea în parametrii normali a instalațiilor, 

sistemelor și mijloacelor de la alin. 1  așa încât să se 

asigure temperaturile minime normale în construcțiile 

civile, construcțiile de producție și/ sau depozitare, 

construcțiile mixte cât și instalațiile tehnologice. 

25.11.2019 

Şefii SMAD, şefii de 

centre 

  

2 (1) se va executa controlul mijloacelor tehnice de 

apărare împotriva incendiilor. 

(2) vor fi înlăturate defecțiunile constatate, 

asigurându-se funcționarea la parametrii normați a 

instalațiilor, sistemelor și mijloacelor de la alin 1. 

25.11.2019 

șefii SMAD   

3 Construcțiile de orice tip, civile sau de 

producție/depozitare, instalațiile și echipamentele 

tehnologice cât și cele utilitare vor fi protejate 

împotriva efectelor fenomenelor meteorologice 

periculoase.  

25.11.2019 

Managerii Dpt. M.C. 

Dpt.D.S. Dpt. RED 110 

kV, Dpt. RED MT&JT, 

șefii de centre expl. RED, 

șefii SMAD 

  

4 Se vor lua măsuri care privesc instalaţiile tehnologice 

25.11.2019 

Managerii Dpt. M.C. 

Dpt.D.S. Dpt. RED 110 

kV, Dpt. RED MT&JT, 

șefii de centre expl. RED, 

șefii SMAD 

  

5 Stingătoarele vor fi verificate, reparate, încărcate, 

vopsite, inscripţionate 

31.12.2019 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării 

împotriva incendiilor şi 

protecţiei civile 

  

6 Se va completa dotarea cu mijloace de intervenţie şi 

de salvare conform prevederilor normelor specifice 

de dotare 
Octombrie 2019 – 

Martie 2020 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării 

împotriva incendiilor şi 

protecţiei civile 

  

7 Vor fi menţinute în stare de funcţionare instalaţiile şi 

mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor 

cât şi cele de intervenţie în caz de fenomente meteo 

periculoase (instaliaţiile şi dispozitive de senlalizare 

şi alarmare, gospodăriile de apă de incendiu, 

instalaţiile de hidranţi, stingătoarele, panourile de 

incendiu, lazile de nisip, uneltele de intervenţie-

Octombrie 2019 – 

Martie 2020 

șefii SMAD, managerii 

Dpt.Expl. RED 110kv şi 

MT&JT 
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lopată, topor, târnăcop, cange etc., mijloacelor 

manuale pentru deszăpezirea căilor de acces la spaţii 

tehnologice şi sedii). 

Componentele instalaţiilor de stingere cu apă vor fi 

protejate împotriva efectelor temperaturilor scăzute. 

Stingătoarele se vor păstra ferite de îngheţ la distanţă 

de cel puţin 20m faţă de obiectul de protejat. 

8 Pe timpul exploatarii instalatiilor de incalzire centrala 

se vor interzice: 

-depozitarea in incaperea centralei termice a unor 

obiecte sau materiale ce nu au legatura cu exploatarea 

acesteia; 

-neechiparea centralei cu aparate de masura si control 

a temperaturii, presiunii din cazan si conducte, 

indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de 

siguranta sau nefunctionarea acestor aparate. 

-neizolarea necorespunzatoare a cosurilor de evacuare 

a fumului fata de materialele combustibile; 

-depozitarea combustibilului in interiorul incaperii 

centralei (cu exceptia combustibilului din rezervorul 

de consum zilnic) 

Permanent in 

Octombrie 2019-

martie 2020 

Responsabilul pentru 

functionarea centralei 

termice 

  

S.C. APA SERV S.A. 

1 Instruirea conducătorilor auto înainte de plecarea în 

deplasare, referitor la modul de exploatare şi utilizare, 

adaptat la condiţiile meteo şi de teren, precum şi la 

prognoza meteo şi starea drumurilor pentru 

itinerariile stabilite. 

când situaţia o 

impune 

0247311272/Conducerea 5 autovehiculele 

societatii 

 

2 Verificarea etanşeităţii uşilor de acces, a gurilor de 

aerisire, efectuarea după caz de lucrări de întreţinere 

şi reparare a tâmplăriei interioare şi exterioare pentru 

prevenirea infiltraţiilor de apă, provenită din topirea 

zăpezii şi pătrunderii aerului rece, revizuirea 

învelitorilor, jgheaburilor şi burlanelor. 

când situaţia o 

impune 

0247311272/Conducerea Personal 

administrativ 

 

3 Reorganizarea activităţilor şi a timpului de lucru a 

personalului implicat în activităţi cu o expunere 

prelungită în factorii climatici nefavorabili, în scopul 

reducerii riscurilor pentru sănătatea acestuia. 

când situaţia o 

impune 

0247311272/Conducerea Şefi sucursale  

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARĂ TELEORMAN - NEAJLOV 

1 Verificarea şi remedierea eventualelor deficienţe 

la sistemele de ancorare la mal a staţiilor de 

pompare plutitoare (nave). 

-permanent/ 

-inspector zona,  

personal statie; 

-tel: 0247361080 

-fax: 0247361092/ 

-director: Dasa Ionel ; 

-inspectori zona : 

       Vida Florian 

4  

2 Urmărirea fenomenului de formare a gheţii şi  

spargerea acesteia de pe lângă corpul plutitor al 

-perioada 

sezonului 

4  
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navelor. rece/ 

-inspector zona,  

personal statie ; 

       Trifu Lucica 

       Iana Gheorghe 

-lucrator desemnat SSM 

și PSI 

        Soare Steluța 

3 Pastrarea permanenta în funcţiune a legăturilor 

telefonice cu punctele de lucru (staţii de pompare, 

cantoane, etc.) având în vedere ca cele mai multe 

puncte sunt izolate. 

-permanent/ 

conducerea 

unitatii; 

  

4 Aprovizionarea cu combustibil solid a punctelor 

care nu au curent electric. 

-25.11.2019/ 

-conducerea 

unitatii 

  

5 Respectarea stricta a condiţiilor tehnice               

de exploatare a staţiilor de desecare. 

-permanent/ 

-inspector zona,  

personal statie ; 

  

6 Verificarea permanentă a contactelor,  

întrerupatoarelor, prizelor, dozelor; înlăturarea 

celor defecte sau incomplete. 

-permanent/ 

-personal punct 

de lucru; 

  

7 Asigurarea corectitudinii alegerii şi a selectivităţii 

elementelor de protecţie; evitarea siguranţelor 

supradimensionate, necalibrate, improvizate. 

-permanent/ 

-personal punct 

de lucru; 

  

8 Remedierea imediată a oricarei defectiuni 

constatate; aparatele şi echipamentele electrice 

cu defectiuni trebuie deconectate imediat de la 

reţea. 

-permanent/ 

-inspector zona, 

personal punct de 

lucru, 

  

9 Evitarea supraîncălzirii instalatiilor electrice 

(motoare, circuit prize, etc.); verificarea 

periodică a lagarelor motoarelor electrice, a 

temperaturii carcasei, evitarea gripării. 

-permanent/ 

-personal punct 

de lucru; 

  

10 Interzicerea montării cablurilor, tablourilor 

electrice direct pe elemente de construcţie din 

materiale combustibile. 

-permanent/ 

-inspector zona, 

personal punct de 

lucru; 

  

11 Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de 

încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil 

sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului 

utilizându-se lichide inflamabile. 

-permanent/ 

-personal punct 

de lucru;  

  

12 Verificarea, repararea, izolarea şi curaţarea  

coşurilor de evacuare a fumului. 

-25.11.2019/ 

-inspector zona, 

personal punct de  

lucru, 

  

13 Depozitarea în gropi speciale a cenuşii, -toata perioada   
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jaratecului, iar pe vreme de vânt, stingerea cu apă; sezonului rece/ 

-personal punct 

de lucru 

14 Verificarea stingatoarelor şi protejarea lor 

împotriva îngheţului; 

-25.11.2019/ 

-lucrator 

desemnat SSM 

  

15 Verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi 

protejarea lor impotriva îngheţului; 

-25.11.2019/ 

-administrativ 

  

16 Pregatirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor 

de acces la sursele de apă, la intrarile în clădiri, 

depozite, etc. 

-25.11.2019/ 

-administrativ 

 

 

  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN 

Acţiuni şi măsuri premergătoare sezonului de iarnă 

1 Elaborarea Planului propriu de măsuri pentru 

sezonul de iarnă al unităţilor de învăţământ şi 

transmiterea acestuia către ISJ Teleorman. 

30.11.2019 Conducerea unității 

  

2 Instruirea serviciilor/compartimentelor din fiecare 

unitate de învăţământ în vederea pregătirii 

corespunzătoare pentru intervenţie pentru perioada 

sezonului rece. 

30.11.2019 
Responsabilii SSM şi 

PSI 

  

3 Pregătirea microbuzelor școlare pentru sezonul 

rece prin asigurarea cu : cauciucuri de iarnă, 

schimbul de antigel, lanțuri antiderapante, sac cu 

nisip, sare, scule și alte unelte de dezăpezire, etc. 

08.11.2019 
Conducerea unității 

Conducătorii auto 

  

4 Verificarea şi actualizarea planurilor de protecţie 

şi intervenţie în situaţii de urgenţă, avandu-se în 

vedere condițiile geoclimatice specifice 

Permanent 

Conducerea unităţii de 

învăţământ, responsabilii 

SSM şi PSI 

  

5 Informarea părinților privind anumite aspecte, cu 

accent pe măsurile și mijloacele preventive, 

precum și ricurile la dezastre și incendii. 

Asigurarea legăturii cu celelalte organe ale 

administrației publice locale și cu populația din 

zonă.  

Permanent 

Conducerea unităţii de 

învăţământ, dirigintii  

responsabilii SSM şi PSI 

  

6 Stabilirea, împreună cu administraţia publică 

locală, a unor măsuri comune, pentru optimizarea 

activităţilor de prevenire şi de intervenţie cu 

accent pe localităţile posibil a rămâne izolate. 

25.11.2019 
Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

  

Acţiuni şi măsuri pe timpul sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Mediatizarea activităţilor preventive şi de Permanent Responsabilii SSM şi   
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intervenţie desfăşurate la nivelul şcolii, pentru 

apărarea vieţii, bunurilor şi mediului. 

PSI 

2 Informarea imediată a ISUJ Teleorman, ISJ şi 

primăriilor despre măsurile adoptate, problemele 

și situațiile deosebite constatate pe teritoriul zonei 

de competență, inclusiv solicitarea sprijinului 

necesar în rezolvarea acestora. 

Permanent 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ, 

responsabilii SSM şi PSI 

 

  

3 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de 

microclimat în unitate şi asigurarea 

echipamentului individual corespunzător, pentru a 

prevenirea apariției în randul elevilor, cadrelor 

didactice, didactice auxiliare sau nedidactice a 

unor afecțiuni legate de expunerea la temperaturi 

scăzute. 

Permanent 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

Administrator unitatii 

În funcţie de 

necesitate 

 

4 Verificarea etanşeităţii uşilor de acces, a gurilor de 

aerisire, efectuarea de lucrări de întreţinere şi 

reparare a tâmplăriei interioare şi exterioare, 

revizuirea învelitorilor, jgheaburilor şi burlanelor, 

astfel ca apele provenite din ploi sau topirea 

zăpezilor să nu conducă la degradarea clădirilor. 

Permanent 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

Administrator 

În funcţie de 

necesitate 

 

5 Reorganizarea activităţilor personalului care 

implică o expunere prelungită la factorii climatici 

nefavorabili şi a timpului de lucru pe schimb, în 

scopul evitării /reducerii riscurilor pentru 

sănătatea acestuia. 

Când situaţia o 

impune 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

Administrator 

În funcţie de 

necesitate 

 

6 Luarea măsurilor necesare în vederea uscării 

echipamentului (îmbrăcămintea) personalului ce 

desfășoară activități cu expunere directă la factorii 

meteoclimatici, pentru asigurarea confortului 

termic pe timpul activităților, pentru prevenirea 

îmbonlăvirilor de sezon sau exacerbarea 

afecțiunilor preexistente.  

Când situaţia o 

impune 
Administrator 

În funcţie de 

necesitate 

 

7 Intrarea în funcţiune/operaţionalizarea grupei 

operative constituită la nivelul unităţii de 

învăţământ pentru deszăpezire. 

Când situaţia o 

impune 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

În funcţie de 

necesitate 

 

8 Organizarea asistenţei medicale pentru structurile 

proprii, în special care au desfășurat sau urmează 

să îndeplinească activități în condiții de 

temperaturi scăzute. 

Când situaţia o 

impune 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

În funcţie de 

necesitate 

 

9 Pentru personalul ce participă la activități ce Când situaţia o Conducerea unității În funcţie de  
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presupun expunerea îndelungată la frig se va 

asigura distribuirea de ceai (0,5 l/pers), pauze 

pentru refacere, alimente de calitate. 

impune Administrator cantină necesitate 

10 Executarea unor activități cu caracter preventiv la 

unitățile școlare cu cămin și cantină, pentru 

sporirea siguranței și protecției populației școlare. 

Comform 

planului județean 

de măsuri pentru 

sezonul de iarnă 

2019-2020 

Administrator 

În funcţie de 

necesitate 

 

Acţiuni şi măsuri la încheierea sezonului de iarnă 

1 Analiza, în ședința C.A., a modului în care s-a 

desfăşurat activitatea în perioada de referinţă. 

30.03.2020 Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

  

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC  ALEXANDRIA 

1 Deszăpezire. 

-se execută pe toate străzile din mun. Alexandria, care 

permit această operaţiune fără să atragă distrugerea 

utilajelor, precum şi pe drumul de centură 

Urgenţa 1- străzile pe care se află spitale, policlinici, 

grădiniţe, şcoli, licee, centre de plasament, cămin de 

bătrâni, fabrica de pâine şi lapte, unităţi de pompieri, 

staţii de salvare, pieţe agroalimentare, arterele 

principale pe care circulă mijloacele de transport în 

comun; 

-Urgenţa 2- restul arterelor rutiere pe care nu circulă 

mijloacele de transport în comun, cartiere. Pe lângă 

îndepărtarea zăpezii cu ajutorul utilajelor, în anumite 

porţiuni este necesară folosirea forţei de muncă 

umane, după cum urmează: 

- eliberarea căilor pietonale; 

-treceri pietoni; 

-refugii şi staţii TRANSLOC PREST; 

 În cazul căderilor abundente de zăpadă, aceasta va fi 

evacuată din intersecţii sau alte zone afectate în afara 

municipiului. 

ori de cate ori 

este nevoie 

Dispecerat, tel: 

0247312841; 

Manolea Florin, tel: 

0762209096; 

 

- 2 camioane cu 

utilaje pentru 

împrăştiere material 

antiderapant  

- 2 autocisterne cu 

lamă de deszăpezire 

- 1 autobasculantă 

- 3 tractoare U 650 

echipate cu plug, 

lamă şi remorcă, 

respectiv cu lamă 

- 2 tractoare KIOTI 

echipate cu plug şi 

încărcător frontal, 

respectiv lamă şi 

încărcător frontal 

- autoîncărcător 

Wolla 

- 3 freze împrăştiat 

zăpada  

- autobasculantă 

echipată pentru 

împrăştiere material 

antiderapant 

 - tractor 

MULTIHOG echipat 

cu plug şi 

echipament 

împrăştiat material 

antiderapant lichid 

- autoîncărcător 

 



 27 

- tractor echipat cu 

plug şi remorcă 

2 Combaterea poleiului. 

Se ececută ori de câte ori este nevoie folosind 

răspănditoare de material antiderapant (RAM) , 

montate pe autobasculantă-TR04REF, camion 

TR04ZDK, camion Mercedes TR0239, care asigură 

permanent 24 ore din 24 şi atunci cand situaţia o 

impune şi cele două tractoare cu remorcă. Pentru 

încărcarea materialului antiderapant se foloseşte un 

autoîncărcător tip Wolla şi buldoexcavator-

conducător auto-Pană Nicolae şi un tractor echipat cu 

încărcător frontal, conducător auto – Dachin Iulian. 

Pentru întreţinerea utilajelor la sediu vor fi prin 

rotaţie mecanicii de întreţinere. Echipele de 

intervenţie intră în dispozitiv începânf cu data de 

15.11.2018, ora 07.00. Ofiţerii de serviciu şi echipele 

de intervenţie se găsesc la sediul serviciului de 

Salubritate din str. Gheorghe Doja, nr.1, 

tel./02473128410762691441 

ori de cate ori 

este nevoie 

Jianu Tudorel,  sef 

serviciu  – nr. tel: 

0762691444; 

Puiu Liviu, sef serviciu – 

nr. tel: 0762256992; 

Niţulescu Bogdan,  sef 

serviciu  – nr. tel: 

0762256995; 

Badea Andrei-şef servicu 

– 0767830888 

 

- 1 autobasculantă  şi 

2 camioane echipate 

cu răspânditoare de 

material 

antiderapant; 

- 2 tractoare cu 

remorcă; 

- autoîncărcător; 

- tractor echipat cu 

încărcător frontal; 

- 1386,35 t nisip  

- 0,4 t clorura 

calciu 

- 743 t sare 

3 Depozitarea zăpezii.   - platforma de beton 

din padurea Vedea; 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE 

1 Stabilirea de masuri organizatorice in vederea 

deplasării pietonilor si mijloacelor auto in condiţii de 

siguranţă. 

pe toata perioada 

sezonului 

(01.12.2019 –

31.03.2020) 

Primarul municipiului TM 

Culcea Dănuţ, 

Viceprimarul 

municipiului TM Cristea 

Florentin, Administratorul 

public al municipiului TM 

Bădiţa Stancu SC 

SALUBRITATE TURNU 

SRL Turnu Magurele Ing. 

Petculescu Anişoara SC 

LOCAL URBAN SRL 

Turnu Magurele Ing. 

Cone Cornel, 

Compartiment Protecţie 

Civilă Cons. Cristian Vlad 

40 persoane; 

SC. SALUBRITATE 

TURNU SRL - 

tractor U650 cu 

remorca – 3 buc; 

-autospecială măturat 

străzi cu lamă şi 

sărăriţă în spate – 1 

buc; 

-lame (pluguri 

semipurtate)-2 buc; 

-lame tip săgeată-

1buc. 

S.C. LOCAL 

URBAN S.R.L 

- tractor Belarus cu 

încărcător frontal – 1 

buc; 

- tractor Belarus cu 

plug purtat – 1 buc; 

- autogreder – 1 buc; 

- SC 

SALUBRITAT

E  TURNU SRL 

– 170 l 

motorina, 50 t 

nisip, 70 t sare 

-  S.C. LOCAL 

URBAN S.R.L 

- 530 l motorina, 

80 t nisip  
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- încărcător frontal – 

1 buc;  

- remorca 6 tone – 1 

buc; 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROŞIORII DE VEDE 

premergător sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Elaborarea dispoziţiilor şefilor instituţiilor cu funcţii 

de sprijin în cadrul CLSU pentru aplicarea Planului 

de măsuri pentru sezonul de iarnă. 

 - şefii instituţiilor 

angrenate 

  

2 Analiza în cadrul şedinţelor CLSU a zonelor dispuse 

preponderent dispuse înzăpezirilor din teritoriile 

administrative, a concluziilor desprinse din anii 

anteriori pentru înlăturarea efectelor negative cu 

accent pe cauzele care au determinat unele disfuncţii. 

 - preşedintele CLSU 

- şefii operatorilor 

economici din cadrul 

CLSU 

  

3 Evaluarea la nivelul structurilor locale a capacităţii de 

resurse tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru 

intervenţii la deszăpezire şi stabilirea măsurilor 

pentru menţinerea acestora în stare de operativitate. 

 - preşedintele CLSU 

- şefii structurilor 

deconcentrate/descentraliz

ate 

  

4 Verificarea sistemelor de înştiinţare pentru asigurarea 

alarmării în timp util a populaţiei. 

 - preşedintele CLSU 

- inspectorul de protecţie 

civilă 

  

5 Reorientarea forţelor, mijloacelor şi materialelor 

pentru intervenţie, în funcţie de solicitări şi 

posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi cu precădere 

pe timpul sărbătorilor de iarnă în scopul prevenirii 

sau limitării efectelor blocajelor traficului de 

circulaţie produse de ploi, ceaţă sau căderi masive de 

zăpadă; pregătirea rezervelor de forţe şi mijloace 

pentru a desfăşura activităţi operative temporare. 

 - preşedintele CLSU 

- Serviciul Poliţiei 

Rutiere, Poliţia Locală 

 

  

6 Analiza situaţiei operative şi adaptarea planurilor 

operaţionale, prin stabilirea zonelor de acţiune-

intervenţie care revin în competenţa fiecărei structuri. 

 - CLSU Roşiorii de Vede   

7 Pregătirea populaţiei în scopul participării active 

alături de forţele specializate la acţiuni întreprinse de 

autorităţi, pentru normalizarea situaţiei. 

 - preşedintele CLSU 

- Compartimentul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

  

pe timpul sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Adaptarea responsabilităţilor din competenţa 

Compartimentului  pentru Situaţii de Urgenţă la 

specificul activităţilor, cu precădere pentru sporirea 

siguranţei şi protecţiei populaţiei; executarea unor 

activităţi de control împreună cu reprezentanţii ISUJ 

TR. 

 Compartimentul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

împreună cu 

reprezentanţii ISUJ TR 

  

2 Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în  - preşedintele CLSU   
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executarea atribuţiilor specifice ce revin fiecărei 

instituţii/agent economic. 

- şefii structurilor 

implicate 

3 Menţinerea permanentă în stare de funcţionare a 

posturilor telefonice care aparţin  primăriei, Poliţiei 

municipale, asigurarea legăturilor de telecomunicaţii 

cu instituţiile statului. 

 - preşedintele CLSU 

 

  

4 Intensificarea recunoaşterilor în teren, în perioada 

sărbătorilor de iarnă, în scopul stabilirii măsurilor 

pentru prevenirea producerii evenimentelor care pot 

perturba starea de normalitate. 

 - şefii instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu 

  

5 Organizarea şi desfăşurarea de controale şi acţiuni 

preventive. 

 - Compartimentul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

împreună cu 

reprezentanţii ISUJ TR 

  

6 Informarea operativă a Centrului Operaţional din 

cadrul ISUJ despre pericolul ori producerea unor 

situaţii de urgenţă. 

 - Compartimentul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

  

7 Informarea periodică a preşedintelui CJSU despre 

măsurile adoptate, misiunile desfăşurate, problemele 

şi situaţiile deosebite constatate, inclusiv solicitarea 

sprijinului necesar. 

 - CLSU Roşiorii de Vede   

la încheierea sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Instituţiile cu funcţii de sprijin din cadrul CLSU vor 

analiza modul în care s-a desfăşurat activitatea în 

perioada de referinţă şi vor înainta la SThP al CJSU a 

sintezei acţiunilor desfăşurate, rezultatele obţinute şi 

propuneri pentru eficientizarea activităţii 

 - şefii instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu 

  

PRIMĂRIA ORAŞULUI ZIMNICEA 

1 Elaborarea Planului de protecţie şi intervenţie la 

deszăpezire în iarna 2019-2020. 25.11.2019 
Primăria Zimnicea  

Tel. 0247366431 

Fax.0247366780 

1 persoană  

2 Evacuarea resurselor tehnice şi umane pentru 

intervenţii. 25.11.2019 
Viceprimar-Vişan 

Valentina , tel. 

0762211614 

Comandamentul de 

protecţie şi 

intervenţie 

 

3 Verificarea sistemelor de înştiinţare-alarmare. 
25.11.2019 

Şef SVSU - Butca Doru, 

tel 0763603956 

2 persoane  

4 Efectuarea de controale tehnice la unităţile din 

subordine. 

Permanent 

Sef SVSU 

Şef SVSU - Butca Doru, 

tel 0763603956 

2 persoane  

5 Asigurarea cu utilaje, echipamente şi alte dotări 

necesare pentru iarna 2019-2020. 

25.11.2019 

Primar Pîrvu Petre, tel 

0745132501 

 

- 3 tractoare cu 

pluguri de 

deszăpezire 

- 2 buldoexcavatoare 

- 200 lopeţi 

- 50 t nisip 

-3 t sare 
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- 50 târnăcoape 

- 200 persoane 

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE 

premergător sezonului rece 

1 Analiza în cadrul CLSU Videle a zonelor dispuse 

înzăpezirii, formării ceţii şi poleiului, şi marcarea lor, 

analiza concluziilor din anii anteriori. 29.11.2019 

Primăria Videle 

Insp. protecţie civilă - 

Albu Marin,  

 tel. 0745161075 

 

- membri CLSU 

Videle 

 

2 Evaluarea la nivelul oraşului Videle a capacităţilor de 

resurse tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru 

deszăpezire. 

Se va acționa pentru completarea stocurilor de nisip și 

sare 

 

 

 

 

29.11.2019 

SC Publiserv Videle – 

Poeni – Mares Silviu 

tel.0247453024 

 - 2 tractoare U 650 

cu lamă 

- 2 tractoare U680 Dt 

cu greder semipurtat 

- 3 buldoexcavatoare 

- 1 maşină împrăştiat 

material antiderapant 

-1autogreder 

(închiriat) 

- 2 încărcător+freză 

frontal Bobkat 

- 200 t nisip 

- 70 t sare 

3 Pregătirea unei rezerve de forţe umane şi mijloace 

tehnice pentru desfăşurarea de activităţi temporare în 

funcţie de solicitări, pentru prevenirea căderilor de 

zăpadă, polei, inundaţii. 29.11.2019 

SC Publiserv Videle – 

Poeni – Săvescu Mihai 

Tel. 0247453029 

Ursu Nicusor Valentin-

Sef zona salubtitate, Tel 

0737077449 

 

- 30 persoane - 30 lopeţi 

4 Pregătirea populaţiei în scopul participării active la 

acţiunile desfăşurate la Primăria Videle - de 

deszăpezire a străzilor, uliţelor, trotuarelor prin 

înlăturarea nămeţilor. 

29.11.2019  şi ori 

de câte ori este 

nevoie 

Primăria Videle – Comp. 

Mediu + agenţii de mediu 

din fiecare cartier 

Manoiu Otilia 

Tel. 0247453017, 

0730903828 

  

pe timpul sezonului de iarnă 2019-2020 

1 Stabilirea modului de intervenţie, a capacităţilor 

proprii de deszăpezire aflate în misiune, în funcţie de 

modificările meteorologice şi specificul acţiunilor. permanent 

Primăria Videle – primar 

Bădănoiu Nicolae, tel. 

0730903832 

SC Publiserv – Mares 

Silviu, tel 0762649198 

  

2 Reducerea timpului de răspuns a capacităţilor de 

intervenţie la deszăpeziri, prin dirijarea lor în funcţie 

de distanţa faţă de obiective şi posibilităţile de acces 

la locul intervenţiilor, de Centrul Operativ care se 

înfinţează temporar la apariţia situaţiilor de urgenţă. 

permanent 

Membri Centrului 

operativ cu activitate 

temporară 

- 10 membri  
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                           INSPECTOR ŞEF                        SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT  

     Colonel                                AL C.J.S.U. TELEORMAN  

         Ing.STANCU MARIUS                      Lt. 

                      GHERGHIŢĂ  IONUŢ 

3 Informarea operativă a ISU ,,A.D. Ghica” Teleorman 

despre pericolul ori producerea unor situaţii de 

urgenţă, măsurile luate, misiunile desfăşurate, 

situaţiile constatate, inclusiv solicitarea sprijinului, 

dacă este necesar. 

permanent 

Primăria Videle 

Insp. protecţie civilă - 

Albu Marin, tel. 

0745161075 

Ins. Protectie civila  

la încheierea sezonului rece 

1 CLSU Videle va analiza modul în care s-a desfăşurat 

activitatea în perioada rece 2018 – 2019, se va face o 

sinteză a acţiunilor desfăşurate şi se va transmite la 

ISUJ. 

15.03.2020 

Primăria Videle 

Insp. protecţie civilă - 

Albu Marin, tel. 

0745161075 

Ins. Protectie civila  

COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTITUITE LA NIVELUL COMUNELOR 

1 Informarea /avertizarea populaţiei cu privire la 

producerea fenomenelor meteorologice periculoase 

(ninsori abundente, viscol, polei) 

când situaţia o 

impune 
Preşedintele CLSU 

  

2 Asigurarea desfăşurării activităţilor de deszăpezire şi 

combatere a îngheţului. 

permanent, 

începând de la 

apariţia 

fenomenului de 

ninsoare şi polei 

Preşedintele CLSU 

  

3 Asigurarea combustibilului necesar pentru încălzirea 

în şcoli şi grădiniţe 

pe timpul 

sezonului de iarnă 
Preşedintele CLSU 

  

4 Amenajarea de spaţii în care se poate asigura 

cazarea şi hrănirea persoanelor surprinse în trafic 

sau afectate de fenomenele meteorologice.  

când situaţia o 

impune 
Preşedintele CLSU 

  


