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Alexandria, 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

TELEORMAN 



RESPONSABILITĂȚI PRIVIND INTERVENȚIA ÎN CAZUL FENOMENELOR METEOROLOGICE 

PERICULOASE DE INSTABILITATE ATMOSFERICĂ ACCENTUATĂ, 

 VIJELII PUTERNICE, GRINDINĂ ȘI CĂDERI DE CANTITĂȚI DE APĂ IMPORTANTE 

 

 Dispoziția secretarului de stat, șef al Departamentului pentu Situații de Urgență nr. 899 din 

25.06.2021; 

 Ordinul nr. 551(1475)/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și 

gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină și secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea 

situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar - invazii ale agenților de dăunare și contaminare a culturilor 

agricole și a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure; 

 OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a I.G.S.U.; 

 H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 

urgență; 

 H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de 

urgență profesioniste; 

 H.G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 O.M.A.I. nr. 736/2005 privind instituirea serviciului de permanență la toate primăriile din zona 

de risc, în caz de iminență a producerii unor situații de urgență; 

 O.M.A.I. nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național de 

înștiințare, avertizare și alarmare a populației; 

 O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste; 

 O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității 

de evacuare în situații de urgență; 

 O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității 

de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă; 

 O.M.A.I. nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și funcționarea 

taberelor pentru sinistrați în situații de urgență; 

 Ordinul nr. 97/63/2020 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene 

meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice. 

 

 

 



1. STRUCTURI IMPLICATE 

La elaborarea Planului de măsuri privind instabilitatea atmosferică accentuată, vijelii puternice, 

grindină și cantități de apă, precum și pentru punerea acestuia în practică sunt implicate următoarele 

instituții și organizații județene: 

 

În scopul gestionării corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă ce se pot produce ca urmare a manifestării 

fenomenelor meteorologice periculoase menționate în mesajul Administratiei Nationale de Meteorogie nr. 78 

din 25.06.2021: 

- Mesaj 1: Avertizare meteorologică COD PORTOCALIU, averse torentiale(35-50 l/mp), vijelii 

puternice, descarcari electrice și grindină, pentru intervalul 25.06.2021, ora 14.00 – 26.06.2021, ora 06.00; 

- Mesaj 2: Avertizare meteorologică COD GALBEN, val de căldură și disconfort termic, indicele 

temperatura-umezeala va depașii pragul de 80 de unități, pentru 25.06.2021 

 

1. COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - TELEORMAN  

 informează C.N.S.U. prin I.G.S.U., privind stările potențial generatoare de situații de urgență și 

iminența producerii acestora; 

 convocarea în ședințe extraordinare a comiteleor județene pentru situații de urgență 

 evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul județului, stabilește măsuri și acțiuni 

specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea acestora; 

 declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă pe teritoriul județului și 

propune instituirea stării de urgență. 

 

2. INSTITUȚIA PREFECTULUI 

Dispune măsuri conform competențelor pentru : 

- Convocarea în ședință extraordinară a CJSU; 

- Creșterea capacității operaționale la nivelul centrului de cooordonare și conducere a 

intervenției, în situația în care se va impune asigurarea suportului operațional decizional de 

către aceste structuri; 

- Evaluarea situației operative și a riscului de la nivelul județului, și stabilirea măsurilor de 

prevenire și protecție adaptate specificului județului, precum și identificarea și pregătirea 

resurselor de intervenție. 

 

3. COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, vor lua următoarele măsuri:  

 Asigurarea scurgerii apei provenite din precipitații, prin şanţuri şi rigole în localităţi – îndepărtarea 

materialelor din secţiunea acestora precum şi a celorlalte blocaje existente (deşeuri vegetale, material 

lemnos, etc); 

 Asigurarea permanenței la nivelul primariei, pe toată perioada manifestării Codului Portocaliu; 

Permanența la nivelul primariei va fi verificată de către o comisie constituita din reprezentanți ai Instituției 

Prefectului județului Teleorman și reprezentanți ai ISU Teleorman; 

 Asigurarea scurgerii apei în zona podurilor şi podeţelor – supravegherea permanentă a acestora 

pentru evitarea blocării secţiunii cu deşeuri sau material lemnos; 

 Îndepărtarea materialului lemnos din zona formaţiunilor torenţiale şi de pe malurile cursurilor de 

apă pentru a se evita antrenarea acestora de către apele mari şi crearea de blocaje; 

 Afişarea la toate primăriile a planurilor de situaţie a localităţilor cu delimitarea zonelor de risc la 

inundaţii din revărsări de cursuri de apă sau din scurgeri de pe versanţi (aşa cum sunt ele delimitate în 

planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor) şi a semnificaţiei codurilor de culori pentru fenomene 

hidrologice periculoase şi a măsurilor ce trebuie luate de fiecare cetăţean pentru a-şi apăra viaţa proprie şi 

bunurile din gospodărie; 



 Revederea de către toţi membrii CLSU a prevederilor Planurilor locale de apărare împotriva 

inundaţiilor precum şi a prevederilor “Manualului Primarului” pentru managementul situaţiilor de urgenţă 

în caz de inundaţii; 

 Pregătirea membrilor Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în vederea participării lor la 

acţiuni operative de intervenţie; 

 Pregătirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie operativă pentru ca în situaţia 

prognozării unor eventuale inundaţii acestea să poată fi concentrate în zonele în care se impune intervenția; 

 Revederea contractelor încheiate de C.L.S.U. cu agenţii economici din zonă pentru asigurarea 

materialelor şi mijloacelor de intervenţie operative la nivel local; 

 Stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare și a zonelor de acordare a primului ajutor 

pentru cei surprinși de viituri; 

 Avertizarea telefonică a deținătorilor lacurilor de acumulare cu folosință piscicolă de categoria C/D 

asupra prognozelor meteorologice, dispunindu-se monitorizarea permanenta a acestora, fiind interzisa 

efectuarea de manevre fară acordul reprezentantilor ABA Arges Vedea;                                      

 Luarea tuturor măsurilor de protecție a persoanelor și bunurilor împotriva efectelor provocate de 

fenomene hidrometeorologice periculoase; 

 Asigurarea spațiilor de cazare în situația evacuării persoanelor, bunurilor materiale și animalelor; 

 Avertizarea populației aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundații; 

 Agenții de inundatii vor monitoriza zonele posibil a fi afectate, ca urmare a manifestării 

fenomenelor hidrologice periculoase menționate în mesaj. 

 

4. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TELEORMAN: 

Au fost dispuse următoarele măsuri: 

 ofițerul aflat la continuitatea conducerii, în afara orelor de program, își va desfășura activitatea 

din unitate pe perioada Codului Portocaliu; 

 începând cu data de 25.06.2021, ora 14.00, se va activa parțial Grupa Operativă la nivelul 

Inspectoratului; 

 a fost suplimentat C.J.C.C.I – ul operaționalizat la nivelul ISU Teleorman, cu reprezentanți ai 

instituțiilor publice ce îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență generate de 

fenomene meteorologice periculoase (SGA Teleorman,  Distribuție Energie Oltenia și SDN Teleorman). 

 s-a transmis către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență de la nivelul județului 

Teleorman,  o serie de masuri necesare gestionarii situațiilor de urgență ce pot apărea pe timpul Codului 

Portocaliu, printre care și asigurarea permanenței la nivelul acestora, începând cu data de 25.06.2021, ora 

14.00; 

 la nivelul subunităților subordonate ISU Teleorman, a fost pregătită tehnica de intervenție 

specifica, o rezervă operativă de 10 subofițeri, pentru a fi în măsură să intervină în cazul manifestării unor 

fenomene hidrometeorologice periculoase. 

 

5. LA NIVELUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚULUI TELEORMAN  se vor 

dispune măsuripentru asigurarea unei capacități corespunzătoare de intervenție, respectiv pentru 

creșterea acesteia în raport de evoluția situației în teren. 

 

6. Celelalte structuri cu atribuții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență vor lua măsurile 

necesare conform competențelor. 

 

PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN 

PREFECT 

EMILIA PARASCHIVESCU 


