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PLAN DE MĂSURI 

PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2021 – 2022 

 
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 2021 - 2022 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 

zonă 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; 
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- 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); 

- 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 2021-2022 

1 Elaborarea Planului de măsuri al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea 

acestuia către subunităţi/compartimente. 

29.11.2021 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. 

29.11.2021 

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” 

29.11.2021 

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 

premergător şi 

pe timpul 

sezonului rece 

Şeful inspecţiei de 

prevenire 
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timpul sezonului rece a instalaţiilor şi sistemelor 

de încălzire, precum şi a sistemelor şi a 

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. 

29.11.2021 
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. 

29.11.2021 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 

permanent 

Comanda 

inspectoratului, 

Comandanţii de 

subunităţi, ofiţer 
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Interne, cu celelalte structuri din sistemul local 

de ordine şi siguranţă publică, precum şi cu 

serviciile publice descentralizate şi 

deconcentrate. 

principal I - SThP 

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. 

29.11.2021 

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. 

29.11.2021 

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 

29.11.2021 

Şef Serviciu Logistic, 

Comandanţii de 

subunităţi 
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distribuite populaţiei. 
18 Stabilirea, împreună cu autorităţile administraţiei 

publice locale, a unor măsuri comune, pentru 

optimizarea activităţilor de prevenire şi de 

intervenţie cu accent pe localităţile posibil a 

rămâne izolate. 

permanent 
 

Prim  adjunct al 

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. 

29.11.2021 

Şef Serviciu Pregătirea 

Intervenţiei şi 

Rezilienţa 

Comunităţilor 

  

B. Acţiuni şi măsuri pe timpul sezonului de iarnă 2021-2022 

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 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 

permanent 

Prim  adjunct al 

inspectorului şef, 

Comandanţii de 

subunităţi 
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intervenţie de la operatorii economici şi localităţi 

în situaţiile în care traficul rutier este îngreunat 

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 

permanent 

Comanda 

inspectoratului, Şef 

serviciu Logistic 
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autospecialelor cu care se deplasează prin 

identificarea traseelor cele mai scurte pentru 

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 

când situaţia o 

impune 

Inspector şef, 

Comandanţii de 
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urmează să îndeplinească misiuni în condiţii de 

temperaturi scăzute. 

subunităţi 

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 2021-2022 

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). 

31.03.2022 

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 Verificarea semnalizării rutiere din zona de 

competență, cu prioritate pe sectoarele de drum 

în lucru, cu declivități pronunțate, curbe 

periculoase, acostamente neconsolidate, partea 

carosabilă excesiv degradată și alte locuri 

potențial generatoare de evenimente rutiere, în 

vederea identificării deficiențelor și remedierii 

acestora în regim de urgență. O atenție deosebită 

se va acorda instalării semnalizării rutiere 

specifice sezonului rece. 

01.12.2021/ 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de 

ordine publică, 

în colaborare cu 

lucrători din 

cadrul SDN 

Alexandria 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Rutier, 

Șeful Serviciului 

Ordine Publică 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de ordine 

publică 

 

2 Intensificarea activităților comune de depistare, 

sancționare și recuperare a prejudiciului dela 

persoanele vinovate, în cazul distrugerii sau 

sustragerii mijloacelor de semnalizare rutieră 

Permanent/ 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Rutier, 

Șeful Serviciului 

Ordine Publică 

 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de ordine 
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ordine publică, 

în colaborare cu 

lucrători 

dincadrul SDN 

Alexandria 

 publică 

3 Verificarea autovehiculelor, cu ocazia 

controalelor în trafic, în special a autovehiculelor 

cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, 

sub aspectul stării și funcționării sistemelor de 

rulare, frânare, iluminare, semnalizare, 

dezaburire, climatizare, dotării acestora cu lanțuri 

și materiale antiderapante, precum și cu anvelope 

de iarnă atunci când circulă pe drumuri acoperite 

cu zăpadă, gheață sau polei, în scopul creșterii 

gradului de siguranță rutieră. 

Permanent/ 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de 

ordine publică 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Rutier, 

Șeful Serviciului 

Ordine Publică 

 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de ordine 

publică 

 

4 Informarea reciprocă asupra stării de viabilitate și 

aderență a durumurilor din raza de competență, 

în vederea asigurării concordanței datelor și 

raportate imediată a acestora la eșaloanele 

superioare, în cazul apariției oricăror fenomene 

de natură a afecta siguranța circulației (polei, 

ceață, ninsori abundente, viscol, blocaje, etc.), 

astfel încât să se cunoască permanent situația 

reală a rețelei de drumuri 

Permanent/ 

Lucrătorii de 

poliție rutieră în 

colaborare cu 

lucrătorii SDN 

Alexandria  

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Rutier 

Lucrătorii de 

poliție rutieră 

 

5 În situația atenționărilor ANM cu COD 

GALBEN, PORTOCALIU și/sau ROȘU, după 

caz, pentru viscol, ninsoare abundentă sau alte 

fenomene meteorologice care generează blocarea 

circulației, se va interzice accesul autovehiculelor 

spre zonele afectate, în scopul intervenției 

operative cu utilaje de deszăpezire a drumurilor, 

asigurându-se senmalizarea rutieră 

corespunzătoare 

Când situația 

impune/ 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de 

ordine publică, 

în colaborare cu 

lucrători din 

cadrul SDN 

Alexandria   

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Rutier, 

Șeful Serviciului 

Ordine Publică 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de ordine 

publică 

 

6 Limitarea accesului autovehiculelor pe 

tronsoanele de drum pe care se acționează pentru 

facilitatea deplasării utilajelor de deszăpezire ori 

combatere a poleiului 

Când situația 

impune/ 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de 

ordine publică, 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Rutier, 

Șeful Serviciului 

Ordine Publică 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de ordine 

publică 
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în colaborare cu 

lucrători din 

cadrul SDN 

Alexandria   

7 

 

Informarea operativă și adresarea de recomadări 

adecvate participanților la trafic despre situația 

reală a stării drumurilor naționale și perturbările 

survenite în circulația rutieră pe fondul 

fenomenelor meteorologice, utilizând în acest 

sens toate mijloacele existente (presa, radio, 

televiziune, etc.). 

Permanent/ 

Lucrătorii de 

poliție rutieră în 

colaborare cu 

lucrătorii SDN 

Alexandria 

Permanent/ Lucrătorii 

de poliție rutieră în 

colaborare cu lucrătorii 

SDN Alexandria 

Lucrătorii de 

poliție rutieră și 

lucrătorii de ordine 

publică 

 

 

 

Activități desfășurate pe linie de ordine publică 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Analizarea situației operative, la nivelul I.P.J 

Teleorman, în vederea instituirii unor zone 

speciale de siguranță publică, dacă situația o 

impune și sunt îndeplinite prevederile O.M.A.I. 

nr. 60 din 2010, cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea prevenirii sau combaterii 

cu fermitate a oricăror acte de tulburare a ordinii 

și liniștii publice. 

 

 

 
Permanent/Când 

situația o impune 

 

 

 

 

 

 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Ordine 

Publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Instruirea dispozitivelor de ordine și siguranță 

publică, anterior și pe timpul manifestărilor 

publice, ținând cont de locul de desfășurare, 

factorii de mediu, gradul de risc etc. 

 
Permanent/Când 

situația o impune 

 

 

 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Ordine 

Publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Realizarea cooperării cu efectivele de jandarmi, 

poliție de frontieră și poliției locale în vederea 

eficientizării dispozitivelor de siguranță publică, 

prin mărirea numărului de patrule mixte, pentru 

prevenirea infracționalității stradale, cu accent pe 

misiunile de patrulare în zonele aglomerate și 

locurile de comercializare a produselor specifice 

sărbătorilor de iarnă (târguri, oboare, piețe etc.) 

 

 

 
Permanent/Când 

situația o impune 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Ordine 

Publică 
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4 

 

 

 

 

 

 

Dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor 

de menținere a ordinii publice, pentru evitarea 

situațiilor de risc, îndeosebi pe timpul 

desfășurării manifestăriilor publice de amploare 

pentru comemorarea a 32 de ani de la Revoluția 

din 1989, precum și pe timpul petrecerilor 

organizate de Revelion. 

 

 
Permanent/Când 

situația o impune 

 

 

 

 

 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Ordine 

Publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Asigurarea intervenției operative la evenimentele 

sesizate prin SNUAU 112.  
Permanent/Când 

situația o impune 

 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Ordine 

Publică 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea persoanelor vârstnice care locuiesc 

singure sau în case izolate, precum și 

identificarea familiilor ai căror membrii sosesc 

din străinătate pentru petrecerea sărbătorilor de 

iarnă și cunoașterea relațiilor dintre aceștia, în 

scopul prevenirii producerii unor evenimente cu 

consecințe grave. 

 

 
Permanent/Când 

situația o impune 

 

 

 

 

 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Ordine 

Publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Organizarea și desfășurarea de acțiuni punctuale: 

1.acțiuni pe linia prevenirii și cobaterii furturilor 

de animale și pentru verificarea legalității 

sacrificării și comercializării animalelor. 

-verificarea modului de respectare a legislației 

privind comercializarea animalelor vii și a 

produselor din carne; 

- verificarea modului de respectare a legislației 

privind organizarea și efectuarea transportului de 

animale și produselor de origine animală; 

-depistarea persoanelor cu preocupări 

infracționale în acest domeniu; 

-identificarea și verificarea legalității funcționării 

abatoarelor; 

-depistarea persoanelor care se ocupă cu 

sacrificarea și  comercializarea ilegală a 

Permanent/Când 

situația o impune 

 

IPJ Teleorman/ Șeful 

Serviciului Ordine 

Publică 

 

 

 

 

 



 12 

animalelor și a produselor animale; 

2.acțiuni pe linia prevenirii și combaterii 

infracțiunilor contra patrimoniului (SAFETY 

CASH): 

-verificarea respectării prevederilor legale 

privind organizarea și realizarea pazei și 

protecției bunurilor și valorilor pe timpul 

manipulării, păstrării ori depozitării acestora; 

-identificarea deținătorilor de valori și a 

societăților specializate care realizează 

transportul de valori cu încălcarea prevederilor 

legale; 

-verificarea măsurilor luate pentru reducerea 

riscului producerii unor infracțiuni grave asupra 

persoanelor care efectuează operațiuni cu valori 

monetare sau a personalului de pază și protecție; 

3.acțiuni pe linia prevenirii și combaterii 

furturilor de material lemnos și a „pomilor de 

Crăciun”: 

-verificarea legalității transporturilor materialelor 

lemnoase și „pomilor de Crăciun”; 

-verificarea legalității comercializării „pomilor 

de Crăciun” în piețe, târguri și oboare; 

-efectuarea unor controale în profunzimea 

fondului forestier pentru prevenirea și 

combaterea tăierilor ilegale de arbori și „pomide 

Crăciun”; 

-asigurarea intervenției operative la evenimentele 

sesizate prin SNUAU 112 referitoare la 

transportul de material lemnos; 

-valorificarea informațiilor implementate în 

aplicațiile IWOODTRAKING și SUMAL. 

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TELEORMAN 

1 Activităţi specifice domeniului de acţiune 

când situaţia 

impune 

S.T.P.F. Teleorman – 

Dispecerat tel. 

0247411563 

Comisar Şef.  

RELU VASILICĂ 

Insp.  

ȘTEFAN 

- 8 poliţişti de 

frontieră 

- 3 autoturisme cu 

tracţiune 4x4 

 

- 8 poliţişti de 

frontieră 

- 3 autoturisme 

cu tracţiune 

4x4 
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ALEXANDRU 

Comisar 

MAT ELENA NONA 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN TELEORMAN 

1 Asigurarea unor rezerve de forţe şi mijloace 

pentru a desfăşura activităţi operative temporare 

destinate în sprijinul populaţiei. 

Termen:pe timpul 

sezonului de 

iarnă 

Responsabilităţi: 

Desemnat 

Inspector şef - 

Col. Mihăilescu 

Anișor-Remus 

Şef Serviciu MO 

– Lt.Col. Mitran 

Ilie 

Cdt. Detaşament 

– Lt.col. Mihai 

Nelu 

Ofiţer specialist II  

O.S.C.I. 

 

 

 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean 

Teleorman 

Adresă: Mun. 

Alexandria, str. 

Alexandru Ghica, nr. 

121; 

Tel. Fix: 0247/311.055 

Fax: 0247310415 

E-mail: 

contact@jandarmeriatel

eorman.ro 

30 jandarmi/ 

30 lopeţi/ 

30 foi cort/ 

30 pături/ 

10 târcoape 

- 

 

2 Efectuarea schimbului reciproc de informaţii 

între structurile specializate ale MAI şi alte 

structuri abilitate, cu privire la gestionarea 

situaţiilor de urgenţă. 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

3 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. 

 

 - - 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE TELEORMAN 

1 Suplimentarea, la cererea beneficiarilor, a 

telecomunicaţiilor speciale şi IT. 

Permanent/ 

DJTS 

Teleorman + 

șefi instituții 

locale 

DJTS Teleorman 

0247311390 

1 persoană 

 

2 Actualizarea datelor de contact şi a grupurilor de 

utilizatori în vederea utilizării aplicaţiei 

informatice a STS de transmitere de SMS-uri. 

Permanent/ 

Prefectură + 

ISU 

- 1 persoană suport 

 

3 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 

ISU, IPJ, CEZ 

Distribuţie SA, 

Șef Serviciu 

Distribuție 

- - 
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Oltenia SA,   

Șef secție SDN 

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE ALEXANDRIA 

1 Deszăpezire iarnă. permanent 

Grigor Doru 

Șef SDN Alexandria -  

4 persoane 

dispecerat 

18 pers. 

comandament 

3  unimog 

2 ATB cu lamă 

RSP 

2 autofreze 

1 buldoexcavator 

8 autoutilitare 

8 unimog(închiriat) 

8 încărcător frontal 

(închiriat) 

36 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

8 buldoexcavator 

(închiriat) 

1 autoremircher 

min. 26 t (închiriat) 

8 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

1 statie CaCl 

(închiriat) 

1 autogreder 

(închiriat) 

1 macara 40 t 

(închiriat) 

Stoc inițial: 

1456 t sare 

697 t nisip 

 

Total 

contractat: 

3685 t sare 

700 t nisip 

2 Deszăpezire iarnă. permanent 

Sandu Nicolae – Şef 

bază Drăgăneşti Vlaşca 

 

1 autoutilitară 

5  pers 

1 unimog(închiriat) 

1 încărcator frontal 

(închiriat) 

 4 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 buldoexcavator 

(închiriat) 

Stoc inițial: 

120  t sare 

80 t nisip 

 

Total 

contractat: 

550 t sare 

80 t nisip 
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1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

3 Deszăpezire  iarnă. permanent 

Roşu Florica – şef bază 

Roşiorii de Vede  

1 ATB cu lamă 

RSP 

1 autoutilitară 

1 unimog 

8 persoane 

1 încărcător frontal 

(închiriat) 

1 unimog(închiriat) 

6 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

Stoc inițial: 

327 t sare 

62 t nisip 

 

Total 

contractat: 

450 t sare 

80 t nisip 

4 Deszăpezire  iarnă. permanent 

Cristescu Adrian – Şef 

bază Dobroteşti 

 

1 autoutilitară 

5 persoane 

1 unimog(închiriat) 

1 încărcător frontal 

(închiriat) 

3 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 buldoexcavator 

(închiriat) 

1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

Stoc inițial: 

75  t sare 

71  t nisip 

 

Total 

contractat: 

250 t sare 

50 t nisip  

 

5 Deszăpezire  iarnă. permanent 

Ispas Marian – Şef bază 

Alexandria 

 

1 buldoexcavator 

1 autoutilitară 

1 unimog 

10 persoane 

1 unimog(închiriat) 

1 încărcător frontal 

(închiriat) 

6 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 buldoexcavator 

(închiriat) 

1 autoremorcher 

Stoc inițial: 

309 t sare 

28  t nisip 

 

Total 

contractat: 

425 t sare 

120 t nisip 
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(închiriat) 

1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

1 statie CaCl 

(închiriat) 

1 macara 40 t 

(închiriat) 

6 Deszăpezire  iarnă. permanent 

Negru Marcel - Şef 

bază Crîngu 

 

1 autoutilitară 

5 persoane 

1 unimog(închiriat) 

1 încărcător frontal 

(închiriat) 

6 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 buldoexcavator 

(închiriat) 

1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

1 autogreder 

(închiriat) 

Stoc inițial: 

211 t sare 

84 t nisip 

 

Total 

contractat: 

750 t sare 

100 t nisip 

7 Deszăpezire  iarnă. permanent 

Udeanu Daniel – Şef 

bază Turnu Măgurele 

 

1 autoutilitară 

1 autofreză 

6 persoane 

1 unimog(închiriat) 

1 încărcător frontal 

(închiriat) 

3 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 buldoexcavator 

(închiriat) 

1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

Stoc inițial: 

177 t sare 

130 t nisip 

 

Total 

contractat: 

450 t sare 

70 t nisip 

8 Deszăpezire  iarnă. permanent 

Avramescu Cătălin. – 

Şef bază Piatra 

 

1 ATB cu lamă 

RSP 

1 autoutilitară 

1 autofreza 

1 unimog 

Stoc inițial: 

129 t sare 

131 t nisip 

 

Total 
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7 persoane 

1 unimog(închiriat) 

1 încărcător frontal 

(închiriat) 

4 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 buldoexcavator 

(închiriat) 

1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

contractat: 

330 t sare 

100 t nisip 

9 Deszăpezire iarnă. permanent 

Piele Robert – Şef bază 

Zimnicea 

 

1 autoutilitară 

6 persoane 

1 unimog(închiriat) 

1 încărcător frontal 

(închiriat) 

4 ATB cu lamă 

RSP (închiriat) 

1 buldoexcavator 

(închiriat) 

1 tractor de mare 

capacitate 

(închiriat) 

Stoc inițial: 

108 t sare 

111 t nisip 

 

Total 

contractat: 

480 t sare 

100 t nisip 

TOTAL SDN 74 persoane 

Stoc existent: 

1456 t sare 

697 t nisip 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN PRIN ACORD CADRU ŞI CONTRACT SUBSECVENT 

1 - - - - - 

SISITEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR TELEORMAN 

1 Instruirea dispecerilor pentru însuşirea de către 

aceştia a regulilor de exploatare a obiectivelor 

hidrotehnice pe timp friguros şi a regulilor de 

avertizare – alarmare. 

01.12.2021 

Birou Situaţii de 

urgenţă 

 

4 dispeceri  

 

 

 

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). 

01.12.2021 

Şefi formaţii de lucru 

 

10  

3 Instruirea personalului din formaţiile de 

intervenţii pentru lucrările ce se execută pe timp 
01.12.2021 

Şefi formaţii  

 

40  



 18 

friguros.  

4 Verificarea stării tehnice a echipamentelor 

hidromecanice, a instalaţiilor electrice, de 

automatizare de încălzire. 

01.12.2021 

Şefi formaţii  

 

5  

5 Pregătirea pentru exploatarea pe timp friguros a 

grupurilor electrogene şi a bateriilor staţionare 

din dotarea obiectivelor prin: 

-verificarea funcționalității, completarea 

antigelului, electrolitului din baterii, efectuarea 

de revizii sezoniere și a instalațiilor de iluminat 

pod baraj, completarea stocului de conbustibil 

01.12.2021 

Șef compartiment 

mecanizare 

4  

 

 

6 Pregătirea pentru exploatarea pe timp friguros a 

mijloacelor de transport şi utilajelor. – verificarea 

funcţionalităţii, completarea antigelului, 

electrolitului din baterii, efectuarea de revizii 

sezoniere 

01.12.2021 

Compartiment 

mecanizare 

4  

7 Dotarea locurilor de muncă cu sare, nisip, unelte 

şi utilaje pentru deszăpezire. 
01.12.2021 

Compartiment achiziții 1  

8 Verificarea stocului de apărare și completarea 

acestuia, conform normativului în vigoare (HG 

638/2005) 

01.12.2021 

Șef Birou Situații de 

Urgență 

1  

9 Verificarea secțiunilor critice de scurgeri în albii 

(poduri, podețe) și defrișarea vegetației 
01.12.2021 

Şefi formaţii  

 

5  

10 Asigurarea sursei de căldură pentru menținerea în 

stare de funcționare optimă a aparaturii din 

Programul DESWAT 

01.12.2021 

Șef Stație Hidrologică 1  

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TELEORMAN 

1 

Informarea unităţilor sanitare privind adoptarea 

unui plan de măsuri pentru pregătirea sezonului 

rece. 

01.12.2021 

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. 

01.12.2021 

Director executiv DSP 

Teleorman șiȘef Birou 

SCSP 

  

3 

Intensificarea acţiunilor de control la nivelul 

unităţilor sanitare, privind buna funcţionare pe 

perioada sezonului rece, a instalaţiilor şi 

sistemelor de încălzire şi remedierea 

defecţiunilor existente. 

permanent 
Şef serv. aprovizionare, 

transport şi întreţinere 
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4 

Verificarea şi actualizarea planurilor de protecţie 

şi intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul 

unităţilor sanitare. 

01.12.2021 
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. 

01.12.2021 
Managerii unităţilor 

sanitare 
  

8 
Asigurarea aprovizionării spitalelor cu alimente, 

în cantităţi suficiente, pentru hrana bolnavilor. 
01.12.2021 

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 
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SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ TELEORMAN 

1 Echiparea autosanitarelor cu anvelope de iarnă 

30.11.2021 

SAJ Teleorman  

0247317666 

Director tehnic-Pisică 

Emil 

 

3 

10% peste 

necesar 

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 Popescu Cristian 
6 

 

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 Popescu Cristian 
6 

 

4 Asigurarea unui stoc suficient de medicamente şi 

materiale sanitare, atât în depozitul central al 

SAJ, cât şi la nivelul fiecărei substaţii. 30.11.2021 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Popescu Cristian 6 

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 Popescu Cristian 
1 

 

6 Identificarea traseelor cu risc de înzăpezire 

30.11.2021 

SAJ Teleorman  

0247317666 

Director tehnic-Pisică 

Emil 

 

1 

 

7 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. 

30.11.2021 

SAJ Teleorman  

0247317666 

As.şef Popescu Cristian 
1 

 

FILIALA DE CRUCE ROŞIE TELEORMAN 

1 Evacuarea persoanelor sau bunurilor periculoase 
Protecția 

populației 

(evacuare 

persoane, 

bunurilor 

periculoase) 

Filiala de Cruce Roşie 

Teleorman 

Neață Ecaterina 

Carmen 

Tel/fax 0247/318.205 

 

Număr persoane 

implicate: 10 

Echipamente: 

-1 autoturism 

-10 tărgi 

- 15 tărgi 

2 Acordarea de asistență medicală în faza Acordarea Filiala de Cruce Roşie Număr persoane -10 truse prim 
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spitalicească  asistenței 

medicale de 

urgență- 

prevenirea 

îmbolnăvirilor 

în masă 

Teleorman 

Neață Ecaterina 

Carmen 

Tel/fax 0247/318.205 

 

implicate: 10  

Echipamente: 

-10 truse prim 

ajutor 

-20 l substanțe 

dezinfectante 

-materiale de 

protecție: măști și 

mănuși 

ajutor 

-20 l substanțe 

dezinfectante 

-măști 300 buc 

-mănuși 5 cutii 

3 Protecția populației 

Asigurarea apei, 

hranei pentru 

persoanele și 

animalele 

afectate sau 

evacuate 

Filiala de Cruce Roşie 

Teleorman 

Neață Ecaterina 

Carmen 

Tel/fax 0247/318.205 

-Pâine: 200 buc 

-Conserve (carne și 

legume): 200 buc 

-Apă minerală: 400 

buc 

-Ceai: 200 buc 

-Pâine: 0 buc 

-Conserve 

(carne și 

legume): 105 

buc 

-Apâ minerală: 

200 buc 

Ceai: 120 buc 

4 Protecția populației Asigurarea 

cazării și 

adăpostirii 

persoanelor 

afectate sau 

evacuate 

Filiala de Cruce Roşie 

Teleorman 

Neață Ecaterina 

Carmen 

  Tel/fax 0247/318.205 

-1 cort campanie 

-40 saci de dormit 

-50 paturi și lenjerii 

pat 

-1 cort 

campanie 

-40 saci de 

dormit 

-50 paturi și 

lenjerii pat 

5 Protecția populației 

Acordarea de 

ajutoare de 

primă 

necesitate, 

despăgubiri și 

asistență socială 

Filiala de Cruce Roşie 

Teleorman 

Neață Ecaterina 

Carmen 

 

  Tel/fax 0247/318.205 

-50 set confecții 

copii,bărbați și 

femei 

-50 set lenjerie 

corp 

-50 set încălțăminte 

copii, bărbați și 

femei 

-50 set 

confecții 

copii,bărbați și 

femei 

-50 set lenjerie 

corp 

-50 set 

încălțăminte 

copii, bărbați și 

femei 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TELEORMAN 

1 Notificarea proprietăților de exploatații de 

animale cu privire la asigurarea condițiilor de 

bunăstare a animalelor pe perioada de stabulație ( 

asigurarea hranei și apei, etanșeizarea 

adăposturilor de animale) 

30.11.2021 

Tel. Fix: 0247/319.638 

Dr. Chera Adrian 

Dr. Străulescu Ioana 

-16 Medici 

veterinari oficiali 

-medici veterinari 

de liberă practică 

împuterniciți 

(concesionari) din 

Nu este cazul 
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județ 

2 Informări periodice ale deținătorilor de animale 

cu privire la evoluția unor boli transmisibile la 

animale și asigurarea condițiilor de biosecuritate 

în exploatații pentru prevenirea apariției de 

epizotii 

Permanent 

Tel. Fix: 0247/319.638 

Dr. Chera Adrian 

Dr. Străulescu Ioana 

Personal SCOSBA Nu este cazul 

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ TELEORMAN 

1 Participarea la constatarea şi evaluarea pagubelor 

produse la culturile agricole. 

când situaţia o 

impune 

Rotaru Ionel 

0247.315.580 
1 

 

2 Participare la activităţile desfăşurate în cadrul 

subgrupurilor de suport tehnic ale CJSU.  

când situaţia o 

impune 

Catană Elena 

0247.315.580  
1 

 

DIRECŢIA SILVICĂ TELEORMAN 

1 

Crearea unui stoc de masa lemnoasa pentru 

încălzirea locuințelor, în locații accesibile in 

conditii de iarna. 

01.12.2021 Şefii ocoalelor silvice  300 mc 

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 în depozitele exterioare de 

echipamente 

30.11.2021 

Managerii Dpt. 

Exploatare 110 kV şi 

Dpt. MT&JT 

  

3 Formaţiile de lucru vor fi asigurate cu 

echipament de protecţie împotriva frigului 

conform instrucțiunii proprii de securitatamuncii 

pentru utilizarea echipamentului individual și de 

lucru 

Conform 

programului de 

achiziţii în 2021 

Managerii Dpt. SSM 

Exp.Red 110 kV şi  

MT&JT 

  

4 Se va reactualiza apărarea împotriva incendiilor 

la locul de muncă la punctele de lucru la care s-

au produs reorganizări în anul 2021 

30.11.2021 

Șefii locurilor de muncă 

și cadrul tehnic PSI 

  

5 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 

Octombrie 2021 

– Martie 2022 

Reprezentanţii judeţeni 

ai managementului cu 

responsabilităţi în 

domeniul situaţiilor de 

urgenţă 
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a fost dificilă şi a fost pusă în pericol 

funcţionarea schemelor IT si MT. 

8 1. 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. 

30.11.2021 Şefii SMAD 

  

2.   Fiecare utilizator va întrerupe alimentarea cu 

energie (energie electrică, gaze, etc.) a 

receptoarelor fără rol tehnologic atunci când 

părăsește încăperea de lucru așa încât 

receptoarele nesupravegheate să nu rămână 

alimentarea cu energie. 

Exemple de receptoare care intră sub incidența 

măsuri:aparate de aer condiționat, calculatoare, 

imprimante, copiatoare, mijloace de încălzire, 

aparate de preparare/încălzire a hranei, corpuri de 

iluminat. 

Permanent  Fiecare utilizator 

  

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

instrucţiunile specifice, referitoare la: 

a) expoatarea sobelor cu sau fără acumularea de 

căldură; 

b) expoatarea receptoarelor de gaze naturale 

(sobe, aparate de gătit) 

 

30.11.2021 

Reprezentanţii cu 

autoritate 

administrativă 

  

10 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 2021 

– Martie 2022 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atribuţii 

în domeniul apărării 

împotriva incendiilor şi 

protecţiei civile 

  

2.Măsuri generale cu caracter tehnic 

1 1.Se va executa verificarea și 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 

30.11.2021 

Şefii SMAD, şefii de 

centre 
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producție și/ sau depozitare, construcțiile mixte 

cât și instalațiile tehnologice. 

2 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 (temperaturi scăzute, înzăpeziri, 

polei, depuneri de gheață și chiciură, furtuni, 

viscol, alunecări de teren, etc.). În acest scop se 

vor lua următoarele măsuri: 

1. repararea izolațiilor hidrofuge așa încât să fie 

eliminate infiltrațiile de apă în interiorul 

construcțiilor prin acoperișuri și fundații; 

2. desfundarea/decolmatarea rigolelor din jurul 

construcțiilor pentru a se asigura evacuarea 

apelor rezultate din ploi sau din topirea zăpezilor 

fără ca acestea să afecteze construcțiile, 

instalațiile sau echipamentele; 

3. asigurareafuncționării instalațiilor de pompe 

pentru evacuarea apelor din amenajările 

subterane realizate în exterior; 

4. refacerea fundațiilor deteriorate vizibil de la 

suporții LEA din zonele care prezintă risc de 

alunecari de teren sau avalanșe; 

5. asigurarea funcționării sistemelor și 

dispozitivelor de închidere și încuiere a ușilor, 

ferestrelor, obloanelor ș.a. altor mijloace mobile 

de obturare a golurilor; 

6. înlocuirea geamurilor sparte de la toate 

construcțiile în exploatare; 

7.  repararea tâmplăriei deteriorate de la toate 

construcțiile în exploatare; 

8.  repararea jaluzelelor de la prizele de aer 

pentru a se asigura mobilitatea acestora 

(închiderea în situații de temperaturi scăzute sau 

vânt puternic, respectiv deschiderea pentru 

asigurarea evacuării aerului viciat și introducerea 

de aer proaspăt); 

9. menținerea deschisă numai a prizelor de aer 

necesare pentru evacuarea aerului viciat și 

30.11.2021 

Managerii Dpt.D.S., 

M.C., Expl RED 110kV 

și MT&JT 
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introducerea aerului proaspăt; 

10. repararea aparatelor electrice de încălzire a 

construcțiilor a construcțiilor cât și a instalațiilor 

și echipamentelor tehnologice; 

11. menținerea în stare de funcționare a 

dispozitivelor de măsurare și reglare a 

temperaturii în încăperile acumulatoarelor 

statice; 

12. întreținerea culoarelor de siguranță ale LEA 

prin defrișări, înspecial în zonele împădurite, 

conform programului lunar ș ianual; 

13. asigurarea temperaturii corespunzătoare în 

spațiile în care se află instalații tehnologice sau 

utilitare în funcțiune în perioada execuției 

reparațiilor sau modernizărilor. 

3 Se vor lua măsuri care privesc instalaţiile 

tehnologice: 

 

 

 

 

  

1. realizarea programelor de modernizări la 

termenele aprobate; 

 

Conform 

planificării 

Managerii Dpt. M.C. 

Dpt.D.S. Dpt. RED 110 

kV, Dpt. RED MT&JT  

  

2. stabilirea schemelor normale de funcționare 

pentru perioada de iarnă a RED 110kV cât și 

RED MT&JT 

 

30.11.2021 Dpt.D.S. Dpt. RED 110 

kV, Dpt. RED MT&JT 

  

3. realizarea programelor de revizii tehnice și 

reparații la RED 110kV cât și RED MT&JT pe 

anul 2021, conform programelor aprobate cu 

încadrare în BVC 

Conform 

planificării 

Dpt.D.S. Dpt. RED 110 

kV, Dpt. RED MT&JT 

  

4. remedierea în soluție definitivă a instalațiilor 

de MT afectate de condițiile meteo deosebite pe 

parcursul anului 2021, pe baza comenzilor de 

lucrări date de către prestatorul de mentenanță 

30.11.2021 Șefi de centre expl. 

RED 

  

5. verificarea echipamentelor 110kV, MT&JT 

privind scurgerile de uleiuri și nivelul de ulei cât 

și lansarea comenzilor de eliminare a 

neetanșeităților și completarea cu ulei până la 

nivelul prescris al echipamentelor cu ulei 

(transformatoare, mecanisme oleopneumatice, 

întrerupătoare cu ulei, dispozitive de acționarea a 

30.11.2021 Șefi de centre expl. 

RED 
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întrerupătoarelor SF6 110kV) 

6. executarea probelor funcționale cu 

întrerupătoarele din PA-PT și remedierea 

dispozitivelor de acționare ale separatoarelor 

PTA la care s-au sesizat deficiențe cu ocazia 

controalelor sau manevrelor. 

30.11.2021 Șefi de centre expl. 

RED 

  

7.  lichidarea punctelor slabe din instalațiile de 

MT, care periclitează siguranța în funcționare 

30.11.2021 Șefi de centre expl. 

RED 

  

4 1. Se va executa controlul mijloacelor tehnice de 

apărare împotriva incendiilor (instalații de 

semnalizare a incendiilor, instalații de stingere cu 

apă, mijloace de intervenție). 

2. Vor fi înlăturate defecțiunile constatate, 

asigurându-se funcționarea la parametri normali 

aa instalațiilor, sistemelor și mijloacelor de la 

alin.(1). 

3. Stingătoarele vor fi verificate, reparate,vopsite, 

inscripționate. 

31.12.2021 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atribuţii 

în domeniul apărării 

împotriva incendiilor, 

șefii SMAD, șefi centre 

  

5 Se va completa dotarea cu mijloace de 

intervenţie şi de salvare conform prevederilor 

normelor specifice de dotare 31.12.2021 

Cadrul tehnic de 

specialitate cu atribuţii 

în domeniul apărării 

împotriva incendiilor  

șefii SMAD, șefi centre 

  

6 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-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 

Octombrie 2021 

– Martie 2022 

șefii SMAD, managerii 

Dpt.Expl. RED 110kv 

şi MT&JT 
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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 

2021-martie 

2022 

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 

0247.311.272/Conducer

ea 

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,astfel ca apele provenite din ploi sau 

topirea zăpezilor sa nu conducă la degradarea 

clădirilor. 

când situaţia o 

impune 

0247.311.272/Conducer

ea 

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 

când situaţia o 

impune 

 

 

0247.311.272/Conducer

ea 

 

 

Şefi sucursale 
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acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Acțiuni referitoare la prevenirea și menținerea 

stării de sănătate a angajaților (împotriva infecției 

cu SARS COV 2) 
când situaţia o 

impune 

 

0247.311.272/Conducer

ea 

 

3 Serviciul Intern 

de Prevenire și 

Protecție, Mediu și 

SU 

Măști și 

mănuși de 

protecție, 

Dezinfectant, 

Spirt, etc. 

 

 

 

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 

       Trifu Lucica 

       Iana Gheorghe 

-lucrator desemnat SSM 

și PSI 

        Soare Steluța 

4  

2 Urmărirea fenomenului de formare a gheţii şi  

spargerea acesteia de pe lângă corpul plutitor al 

navelor. 

-perioada 

sezonului 

rece/ 

-inspector zona,  

personal statie ; 

4  

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. 

-30.11.2021/ 

-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 -permanent/   
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(motoare, circuit prize, etc.); verificarea 

periodică a lagarelor motoarelor electrice, a 

temperaturii carcasei, evitarea gripării. 

-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. 

-01.12.2021/ 

-inspector zona, 

personal punct de  

lucru, 

  

13 Depozitarea în gropi speciale a cenuşii, 

jaratecului, iar pe vreme de vânt, stingerea cu apă; 

-toata perioada 

sezonului rece/ 

-personal punct 

de lucru 

  

14 Verificarea stingatoarelor şi protejarea lor 

împotriva îngheţului; 

-01.12.2021/ 

-inspector SSM, 

PSI 

  

15 Verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi 

protejarea lor impotriva îngheţului; 

-01.12.2021/ 

-administrativ 

  

16 Pregatirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor 

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

depozite, etc. 

-01.12.2021/ 

-administrativ 

 

 

  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN 

Acţiuni şi măsuri premergătoare sezonului de iarnă 

1 Elaborarea „Planului propriu de măsuri pentru 

sezonul de iarnă” la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ şi transmiterea acestuia către ISJ 

Teleorman. 

30.11.2021 
Conducerea fiecărei 

unități de învățământ 

  

2 Instruirea serviciilor/compartimentelor din fiecare 

unitate de învăţământ în vederea pregătirii 

corespunzătoare pentru intervenţie pentru 

perioada sezonului rece. 

30.11.2021 
Responsabilii SSM şi 

PSI  din unitățile școlare 

  

3 Verificarea şi actualizarea planurilor de protecţie 

şi intervenţie în situaţii de urgenţă, avandu-se în 
Permanent 

Conducerea unităţii de 

învăţământ, responsabilii 
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vedere condițiile geoclimatice specifice SSM şi PSI din unitățile 

școlare 

4 Verificarea existenței autorizației ISCIR pentru 

centralele termice din instituțiile de învățământ 
30.11.2021 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

  

5 Verificarea măsurilor luate de directorii unităților 

de învățământ în vedereaasigurării confortului 

termic al elevilor și cadrelor didactice 

30.11.2021 Conducerea ISJ 

  

6 

 

 

 

Echiparea corespunzătoare a microbuzelor școlare 

pentru sezonul rece: cauciucuri de iarnă, lanțuri 

antiderapante, sac cu nisip, scule și unelte de 

deszăpezire, realizarea schimbului de antigel, etc. 

30.11.2021 

 

 

 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

unde există microbuze 

școlare 

  

7 Organizarea unor întâlniri cu părinții în scopul 

informării acestora privind măsurile și mijloacele 

de prevenire a situațiilor de urgență pe perioada 

de iarnă. 

30.11.2021 

 

 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ, 

profesorii diriginți 

 

  

8 Stabilirea, împreună cu autoritățile administrației 

publice locale, a unor măsuri comune, pentru 

optimizarea activităților de prevenire și de 

intervenție cu accent pe localitățile posibile a 

rămâne izolate. 

30.11.2021 

Conducerea unităţilor de 

învăţământ 

 

  

Acţiuni şi măsuri pe timpul sezonului de iarnă 2020-2021 

1 Mediatizarea activităţilor preventive şi de 

intervenţie desfăşurate la nivelul şcolii, pentru 

apărarea vieţii, bunurilor şi mediului. 

Permanent 

Responsabilii SSM şi 

PSI de la nivelul 

unităților de învățământ 

  

2 

 

 

 

 

Informarea imediată a ISUJ Teleorman, ISJ şi 

primăriilor, despre  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 

 

Solicitarea sprijinului ISUJ „A.D.Ghica” 

Teleorman,  ISJ Teleorman şi Primăriilor pentru 

identificarea unor soluții de rezolvare a situațiilor 

deosebite identificate acestora. 

Permanent 

 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

 

 

 

 

 

4 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de 

microclimat în unitate şi asigurarea 

echipamentului individual corespunzător, pentru a 

preveni apariția în randul elevilor, cadrelor 

didactice, didactice auxiliare sau nedidactice a 

unor afecțiuni legate de expunerea la temperaturi 

scăzute. 

Permanent 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

Administratorul 

În funcţie de 

necesitate 
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5 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 infiltrațiilor de apă 

provenite din topirea zăpezii și pătrunderii aerului 

rece; 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 

 

6 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 

 

7 Intrarea în funcţiune/operaţionalizarea grupei 

operative constituită la nivelul unităţii de 

învăţământ pentru deszăpezire. 

Când situaţia o 

impune 

Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

Administrator 

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 Avizarea, cu condiția argumentării fundamentate, 

a solicitărilor unităților de învățământ, de 

modificare/suspedare a programului școlar, din 

cauza problemelor generate de fenomene 

meteorologice extreme. 

Când situaţia o 

impune 

Conducerea ISJ 

 

  

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. 

31.03.2021 Conducerea fiecărei 

unităţi de învăţământ 

  

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC  ALEXANDRIA 

1 Constituire comandament deszăpezire, 

combaterea poleiului pe căile publice 2021-2022 

30.11.2021 Sediul A.D.P. 

Alexandria, tel: 

0247.306.023 

Fax: 0247.318.121 

 

Personal propriu 

A.D.P. care face 

parte din 

comandamentul de 

deszăpezire – 41 

persoane 

 

2 Activități de curățat și transport al zăpezii de pe 

căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheț, în mun. 

Alexandria, conform licenței clasa 2 nr. 

Permanent pe 

toată durata 

sezonului rece 

2021-2022 

Responsabilități de 

comandament 

 

Personal propriu al 

A.D.P. Alexandria/ 

21 utilaje (tractor 

cu plug și lamă 

- 400 kg 

clorură calciu; 

- 1386,35 t 

nisip; 
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4268/26.06.2018 eliberată de ANRSC frontală, camioane, 

autocisternă 

împrăștiat material 

antiderapant, wolla 

cu încărcător 

frontal, 

buldoexcavator) 

- 742 t sare. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE 

1 Stabilirea de masuri organizatorice in vederea 

deplasării pietonilor si mijloacelor auto in 

condiţii de siguranţă. 

pe toata 

perioada 

sezonului 

(01.12.2021 –

31.03.2022) 

Primarul municipiului 

TM Culcea Dănuţ, 

Viceprimarul 

municipiului TM 

Cristea Florentin, 

Administratorul public 

al municipiului TM 

Filip Mircea 

 SC SALUBRITATE 

TURNU SRL Turnu 

Magurele  

Ing. Petculescu 

Anişoara  

SC LOCAL URBAN 

SRL Turnu Magurele 

Ing. Cone Cornel, 

Compartiment Protecţie 

Civilă Cons. Cristian 

Vlad 

SC 

SALUBRITATE  

TURNU SRL 

29 persoane; 

-tractor U650 cu 

lamă semipurtată – 

2 buc; 

- tractor Belarus cu 

lamă de zăpadă față 

– 1buc. 

-autospecială cu 

lamă pentru 

deszăpezire față şi 

sărăriţă– 1 buc; 

tractor U650 plus 

remorcă pentru 

imprăștiat material 

antiderapant-1 buc; 

1buc. 

- remorcă 10 t – 1 

buc. 

S.C. LOCAL 

URBAN S.R.L 

- tractor Belarus cu 

lamă– 1 buc; 

- tractor Belarus cu 

plug purtat – 1 buc; 

- autogreder O&K– 

1 buc; 

- încărcător frontal 

Hitachi – 1 buc; 

-buldoexcavator 

- SC 

SALUBRITA

TE  TURNU 

SRL – 200 l 

motorina, 

84,85 t nisip, 

158,55 t sare 

-  S.C. LOCAL 

URBAN S.R.L 

- 590 l 

motorina, 

75 t nisip  
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Mecalac- 1 buc  

- remorca 6 tone – 

1 buc; 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROŞIORII DE VEDE 

premergător sezonului de iarnă 2021-2022 

1 Elaborarea dispoziţiilor şefilor instituţiilor cu 

funcţii de sprijin în cadrul CLSU pentru aplicarea 

Planului de măsuri pentru sezonul de iarnă. 

Permanent  - şefii instituţiilor 

angrenate 

Responsabilități: 

Cîrciumaru Gheorghe Valerica- 

Primar 

Rușanu Iulian – Cadru Tehnic PSI,  

Petricioaia Petre – Director Poliție 

Locală 

Micheanu Florin – Director SC Urbis 

Ghene Marius Alin – Comandant 

Poliție Municipala 

Gaiță Vasile – Cdt. Detașament 

pompieri,  

Cebuc Lorian – Cdt. Detașament 

Jandarmi, Gheorghe Constantin - Șef 

formație SGA,  

Delcea Gabriel – CEZ Distribuție, 

Didă Virgil – Apa Serv Roșiorii de 

Vede,Dedu Viorel – Premier Energy 

Roșiorii de Vede 

2 Analiza în cadrul şedinţelor CLSU a zonelor 

preponderent dispuse înzăpezirilor din teritoriile 

lor administrative, a concluziilor desprinse în anii 

anteriori pentru înlăturarea efectelor negative cu 

accent pe cauzele care au determinat unele 

disfuncţii, în vederea asigurării unor măsuri 

concrete pentru evitarea repetării acestora în 

etapa următoare, materializate în planuri de 

acțiune proprii, în care să fie angrenate toate 

resursele tehnice și umane la dispoziție. 

Permanent - preşedintele CLSU 

- şefii operatorilor 

economici din cadrul 

CLSU 

3 Evaluarea la nivelul tuturor structurilor 

deconcentrate-descentralizate, operatorilor 

economici, unitățile de gospodărire locală șia 

celorlalte instituții, a capacităţii de resurse 

tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru 

intervenţii la deszăpezire şi stabilirea măsurilor 

pentru menţinerea acestora în stare de 

operativitate. 

Permanent - preşedintele CLSU 

- şefii structurilor 

deconcentrate/descentra

lizate 

4 Verificarea sistemelor de înştiinţare pentru 

asigurarea alarmării în timp util a populaţiei din 

teritoriu de competență, asupra eventualității 

producerii unor fenomene meteorologice 

periculoase, pe baza datelor și informațiilor 

cuprinse în prognozele și avertizările 

meteorologice transmise de instituțiile de 

specialitate. 

Permanent - 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, pentru 

acoperirea întregului teritoriu de 

competență,punându-se accentul pe zonele unde 

Permanent - preşedintele CLSU 

- Serviciul Poliţiei 

Rutiere, Poliţia Locală 
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se înregistrează constant afluență mare de public, 

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, destinate 

combaterii urărilor fenomenelor specifice 

sezonului de iarnă. 

6 Analiza situaţiei operative din zona de 

competență şi adaptarea planurilor operaţionale 

potrivit responsabilităților, prin stabilirea zonelor 

de acţiune-intervenţie care revin în competenţa 

fiecărei structuri, cu participarea tuturor 

componentelor de urgență și implicarea 

reprezentanților autorităților administrației 

publice locale. 

Permanent - CLSU Roşiorii de 

Vede 

  

7 Pregătirea populaţiei în scopul participării active 

alături de forţele specializate la acţiuni 

întreprinse de autorităţi, pentru normalizarea 

situaţiei în cazul căderilor masive de precipitații 

sub formă de zăpadă, prin înlăturarea nămeților 

în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor 

individuale, inclusiv la operațiunile de deblocare 

a străzilor și altor elemente de infrastructură care 

asigură accesul spre comunități. 

Permanent - preşedintele CLSU 

- Compartimentul SSM-

Protecție Civilă - 

Situaţii de Urgenţă, 

Poliția locală 

  

Pe timpul sezonului de iarnă 2021-2022 

1 Adaptarea responsabilităţilor din competenţa 

Compartimentul SSM-Protecție Civilă - Situaţii 

de Urgenţă al municipiului Roșiori de Vede la 

specificul activităţilor din zona de competență, 

cu precădere pentru sporirea siguranţei şi 

protecţiei populaţiei; executarea unor activităţi de 

control împreună cu reprezentanţii ISUJ TR la: 

-operatorii economici cu specific pe alimentație 

publică, angrenați în organizarea și desfășurarea 

sărbătorilor de iarnă; 

-lăcașe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă; 

-operatorii economici care comercializează 

materiale pirotehnice; 

-complexe comerciale cu afluență mare de 

Permanent Compartimentul  SSM-

Protecție Civilă - 

Situaţii de Urgenţă 

împreună cu 

reprezentanţii ISUJ TR 
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public. 

2 Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în 

executarea atribuţiilor specifice ce revin fiecărei 

instituţii/agent economic, potrivit competentelor 

realizându-se totodată schimb permanent de date 

și informații cu privire la evoluția situației 

operative 

Permanent - preşedintele CLSU 

- şefii structurilor 

implicate 

  

3 Menţinerea permanentă în stare de funcţionare a 

posturilor telefonice care aparţin  

primăriilor,posturilor de Poliţiei, asigurarea 

legăturilor de telecomunicaţii cu instituţiile 

statului. Remedierea în cel mai scurt timp a 

tuturor avariilor apărute în rețeaua de 

telecomunicații 

Permanent - 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. 

Permanent - şefii instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu 

  

5 Organizarea şi desfăşurarea de controale şi 

acţiuni preventive, în vederea depistării și 

înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor 

potențiale generatoare de situațiide urgență, a 

încălcării specifice P.S.I. 

Permanent - Compartimentul  

SSM-Protecție Civilă - 

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. 

Permanent - Compartimentul  

SSM-Protecție Civilă - 

Situaţii de Urgenţă 

  

7 Informarea periodică a preşedintelui CJSU 

despre măsurile adoptate, misiunile desfăşurate, 

problemele şi situaţiile deosebite constatate în 

zona de competență, inclusiv solicitarea 

sprijinului necesar în rezolvarea acestora. 

Permanent - CLSU Roşiorii de 

Vede 

  

La încheierea sezonului de iarnă 2021-2022 

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, sinteza acţiunilor desfăşurate, 

rezultatele obţinute şi propuneri pentru 

eficientizarea acestui segment. 

Permanent - şefii instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu 

  

PRIMĂRIA ORAŞULUI ZIMNICEA 
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1 Elaborarea Planului de protecţie şi intervenţie la 

deszăpezire în iarna 2021-2022. 01.12.2021 

Primăria Zimnicea  

Tel. 0247.366.431 

Fax.0247.366.780 

1 persoană  

2 Evacuarea resurselor tehnice şi umane pentru 

intervenţii. 

01.12.2021 

Șef Centru 

Operativ 

Viceprimar-Vişan 

Valentina 

Comandamentul de 

protecţie şi 

intervenţie 

 

3 Verificarea sistemelor de înştiinţare-alarmare. 

01.12.2021 

Inspector Protecție 

Civilă- Butca Doru 

 Șef S.V.S.U.- Șerban 

Gabriel 

2 persoane  

4 Efectuarea de controale tehnice la unităţile din 

subordine. 

Permanent 

 

Inspector Protecție 

Civilă- Butca Doru  

Șef S.V.S.U.- Șerban 

Gabriel 

2 persoane  

5 Asigurarea cu utilaje, echipamente şi alte dotări 

necesare pentru iarna 2021-2022. 

01.12.2021 

Primar Pîrvu Petre  - 4 tractoare cu 

pluguri de 

deszăpezire 

- 4 

buldoexcavatoare 

-1 sărăriță 

-1 lamă 

- 200 lopeţi 

- 50 târnăcoape 

- 200 persoane 

- 50 t nisip 

- 3 t sare 

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. 30.11.2021 

Primăria Videle 

Insp. protecţie civilă - 

Albu Marin,  

  

 

- 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 

 

 

 

 

30.11.2021 

SC Publiserv Videle  

Mares Silviu 

tel.0247.453.024 

- 1 tractor Class 90 

cp+lama  

- 2 tractoare U 650 

cu lamă 

- 2 tractoare U680 

Dt cu greder 

semipurtat 

- 1 

buldoexcavatoare 

- 250 t nisip 

- 35 t sare 
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- 1 maşină 

împrăştiat material 

antiderapant 

-1autogreder 

(închiriat) 

- 3 tractoare 

U650M+remorca 

- 1 tractor Class + 

lamă 

-2 motofreze 

pietonale 

Husqvarna 

- 1 motofreză 

pietonală Honda 

- 1 încărcător+freză 

frontal Bobkat 

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. 

30.11.2021 

SC Publiserv Videle 

Săvescu Mihai 

Tel. 0247453029 

Ursu Nicusor Valentin-

Sef sector construcții  

- 55 persoane - 55 lopeţi 

4 Pregătirea populaţiei în scopul participării active 

la acţiunile desfăşurate de Primăria Videle - 

pentru deszăpezirea străzilor, uliţelor, trotuarelor 

prin înlăturarea nămeţilor. 

30.11.2021  şi 

ori de câte ori 

este nevoie 

Primăria Videle – 

Comp. Mediu  

Manoiu Otilia 

Tel. 0247.453.017,  

  

Pe timpul sezonului de iarnă 2021-2022 

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,  

SC Publiserv Videle 

Mares Silviu, tel  

  

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 

Primăria Videle 

Membri Centrului 

operativ cu activitate 

temporară 

- 10 membri 

COAT 

 

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

Teleorman despre pericolul ori producerea unor 

situaţii de urgenţă, măsurile luate, misiunile 

permanent 

Primăria Videle 

Insp. protecţie civilă - 

Albu Marin,  

Ins. Protectie civila  
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NOTA: Având în vedere faptul că la nivelul Consiliului Județean Teleorman nu a fost aprobat Planul operativ de acţiune pe timpul 

iernii 2021-2022, acțiunile și măsurile specifice Consiliului Județean Teleorman vor fi cuprinse în prezentul plan ca anexă, în urma 

aprobării Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2021-2022.  

 

 

                            

desfăşurate, situaţiile constatate, inclusiv 

solicitarea sprijinului, dacă este necesar. 

La încheierea sezonului rece 

1 CLSU Videle va analiza modul în care s-a 

desfăşurat activitatea în perioada rece 2021 – 

2022, se va face o sinteză a acţiunilor desfăşurate 

şi se va transmite la ISUJ. 

11.03.2022 

Primăria Videle 

Insp. protecţie civilă - 

Albu Marin,  

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 

  


