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Anexă 

La Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 17/08.10.2019 

 
PLANUL DE MĂSURI 

AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BUZĂU 
PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2019-2020 

 

 Instituţiile cu responsabilităţi vor acţiona pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor 
economice şi sociale la nivelul unităţilor administrativ teritorial, prin îndeplinirea următoarele obiective: 

 - adoptarea unor măsuri eficiente destinate prevenirii şi protecţiei populaţiei, limitarea consecinţelor negative 
ca urmare a evenimentelor specifice sezonului rece; 

 - intensificarea în domeniul de competenţă a activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor 
evenimentelor cu consecinţe negative, specifice sezonului; 

 - dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde va fi organizată 
sărbătorirea Revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări cultural-sportive cu public numeros, 

pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror situaţii de urgenţă; 
 - realizarea unui parteneriat real între toate instituţiile publice descentralizate şi deconcentrate, precum şi 

instituţiile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în 

comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei; 
 - asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice situaţiilor de 

urgenţă generate de incendii, inundaţii, gheţuri, accidente la construcţii hidrotehnice şi vreme nefavorabilă (căderi 
masive de zăpadă, polei, depuneri de gheaţă, furtuni), limitarea şi înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii 

operative. 
 În scopul realizării obiectivelor propuse pe timpul şi la încheierea sezonului de iarnă, se vor executa următoarele 

acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice: 
 

Nr. 

Crt. 
A C T I V I T A T E A Termen Răspunde 

1. 

- Evaluarea capacităţilor de resurse tehnice şi umane 

avute la dispoziţie pentru intervenţii la deszăpeziri la 
nivelul tuturor structurilor deconcentrate/descentralizate, 

operatorilor economici, unităţilor de gospodărire locală, 
comitetelor locale şi a celorlalte instituţii şi stabilirea 

măsurilor pentru menţinerea în stare operativă a 
acestora. 

01.11.2019 

Membrii Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă 
Preşedinţii C.L.S.U. 
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Nr. 
Crt. 

A C T I V I T A T E A Termen Răspunde 

2. 

- Verificarea sistemelor de înştiinţare pentru asigurarea 
alarmării în timp util a populaţiei din teritoriul de 

competenţă asupra eventualităţii producerii unor 
fenomene meteorologice periculoase pe baza datelor şi 

informaţiilor cuprinse în prognozele şi avertizările 

meteorologice transmise de instituţiile de specialitate. 

lunar 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă  
Preşedinţii C.L.S.U. 

3. 

- Atenţionarea tuturor operatorilor economici sursă de 

risc în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare 
pe timp de iarnă, pentru evitarea producerii unor 

accidente tehnologice. 

01.11.2019 
Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă  

4. 

- Întocmirea planurilor proprii de măsuri pentru sezonul 
de iarnă 2019-2020,  în care să fie prevăzută ca măsură 

şi menţinerea trotuarelor în stare de siguranţă, pentru 
preîntâmpinarea producerii unor accidente, specifice 

sezonului rece şi efectuarea operaţiunilor de toaletare a 
arborilor care se află în contact cu reţeaua de distribuţie 

a energiei  electrice. 

01.11.2019 
Preşedinţii 

Comitetelor Locale pentru Situaţii 

de Urgenţă 

5. 

- Identificarea și catagrafierea persoanelor aflate la risc 

(dializați, gravide cu sarcina trim. III, gravide cu risc, 
copii care necesită monitorizarea permanentă, bolnavi 

cronici care necesită monitorizare permanentă, persoane 

peste 65 de ani dependente fizic sau cu nevoi speciale) 
pe fiecare localitate şi transmiterea acesteia la C.O.J. din 

cadrul I.S.U. Buzău.  

01.11.2019 

Direcţia de Sănătate Publică 

Comitetele Locale pentru Situaţii 

de Urgenţă 

6. 

- Organizarea şi coordonarea acţiunilor privind  

transportul preventiv a persoanelor aflate la risc, către 
unităţile medicale abilitate. 

Când situaţia o 

impune 

Direcţia de Sănătate Publică 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean  

7. 

- Supravegherea afecţiunilor respiratorii pentru 

identificarea precoce a apariţiei unor posibile focare 
epidemice sau epidemii.  

noiembrie 

2019 – aprilie 
2020 

Direcţia de Sănătate Publică  
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Nr. 
Crt. 

A C T I V I T A T E A Termen Răspunde 

8. 

- Intensificarea activităţilor de verificare din punct de 
vedere tehnic a instalaţiilor de alimentare cu apă, a 

sistemelor de încălzire, a instalaţiilor de gaze, a 
instalaţiilor de energie electrică de către operatorii 

economici, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice 

locale, pentru prevenirea şi intervenţia operativă în 
vederea menţinerii şi repunerii în funcţiune pe timpul 

sezonului rece.  

Pe toată  
perioada 

sezonului de 

iarnă 

Preşedinţii C.L.S.U. 

Regia Autonoma Municipală  
Compania de Apă 

Distrigaz Sud Reţele  - Sector  

Buzău 
S.D.E.E. Buzău 

9. 

- Organizarea şi desfăşurarea de controale şi acţiuni 

preventive în vederea depistării şi înlăturării stărilor de 
pericol, a cauzelor potenţiale generatoare de dezastre, a 

încălcării reglementărilor specifice prevenirii şi stingerii 
incendiilor şi luării măsurilor ce se impun în caz de 

accidente tehnologice, explozii, incendii, avarii şi 
accidente cu impact asupra mediului şi populaţiei. 

Potrivit 
graficelor 

proprii de 
control 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă 

Comisariatul Judeţean al Gărzii  
Naţionale de Mediu  

Preşedinţii C.L.S.U. 

10. 

- Finalizarea acţiunilor de pregătire a bazelor de 

deszăpezire (reparaţii clădiri, instalaţii electrice, 
alimentarea cu apă, instalaţii de încălzire, mijloace de 

informare, echipamente de protecţiei) de asigurare a unui 
stoc minim de materiale (nisip, sare, material 

antiderapant, parazăpezi) precum şi a indicatoarelor  
pentru semnalizarea suplimentară pe timp de iarnă.  

15.11.2019 

Consiliul Judeţean Buzău 

Secţia Drumuri Naţionale Buzău 
 

11. 

- Pregătirea şi verificarea spaţiilor necesare cazării 

temporare a persoanelor surprinse de blocaje pe căile de 
comunicaţii pentru asigurarea asistenţei medicale de 

urgenţă şi a alimentelor, materialelor de strictă 
necesitate.  

15.11.2019 

Preşedinţii CLSU 
Direcţia de Sănătate Publică Buzău  

Crucea Roşie Română – Filiala 
Buzău 

12. 

- Asigurarea de către autorităţile administraţiei publice 
locale a stocurilor de materiale antiderapante, a 

funcţionării utilajelor din dotare, necesare pentru 

combaterea poleiului şi intervenţie în caz de înzăpezire, 
precum și încheiere de contracte de prestări servicii 

pentru asigurarea / suplimentarea utilajelor pentru 

01.11.2019 Preşedinţii C.L.S.U. 
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Nr. 
Crt. 

A C T I V I T A T E A Termen Răspunde 

intervenție și materialelor antiderapante. 

13. 

- Pregătirea spaţiilor amenajate corespunzător pentru 

cazarea provizorie a persoanelor vulnerabile (persoane 
fără adăpost, persoane vârstnice singure, copii singuri) în 

perioadele cu temperaturi scăzute. 

15.11.2019 
Preşedintele CLSU Buzău  

Preşedintele CLSU Rm Sărat 

14. 

- Conștientizarea populației în scopul participării active 

alături de forțe specializate la acțiunile întreprinse de 

autorități pentru normalizarea situației, 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 căilor de comunicație din interiorul 
localităților și a celor care asigură accesul spre 

comunități. 

Ori de câte ori 

situaţia 
impune 

Preşedinţii CLSU 

15. 

- Verificarea bazelor de deszăpezire și a autorităților 

publice locale privind pregătirea pentru intervenție pe 

perioada sezonului de iarnă, de către comisii constituite 
prin ordin al prefectului. 

18-29.11.2019 Membrii C.J.S.U. 

16. 

- Punerea în aplicare a protocolului de colaborare încheiat 
de Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Rutier 

Buzău, Consiliul Judeţean Buzău şi Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău pentru menţinerea viabilităţii drumurilor 

naţionale şi judeţene şi a ordinii publice. 

Pe toată 
perioada 

sezonului de 
iarnă  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Secţia Drumuri Naţionale Buzău 
Consiliul Judeţean Buzău 

17. 

- Transmiterea operativă către C.L.S.U. şi membrii 
C.J.S.U. a informărilor / atenţionărilor / avertizărilor 

hidrometeorologice transmise de instituţiile specializate. 

Permanent – 
la emiterea 

mesajului de 
către A.N.M. 

Centrul Operaţional Judeţean al 

I.S.U. Buzău 

18. 

- Operaționalizarea Centrului Județean de Coordonare și 
Conducere a Intervenției la nivelul județului la primirea 

avertizărilor de COD PORTOCALIU și COD ROȘU, care va 
funcționa la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău 

sau sediul IJSU Buzău. 

La emiterea 

mesajului de 
către A.N.M. 

Membrii C.J.S.U. cu atribuții în 

domeniu 
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Nr. 
Crt. 

A C T I V I T A T E A Termen Răspunde 

19. 

- Asigurarea permanenței la centrele operative cu 
activitate temporară, cu personal pregătit și instruit, la 

primirea atenționărilor / avertizărilor meteorologice și 
asigurarea acestora pe întregul interval stabilit, potrivit 

O.M.A.I. nr. 736/2005. 

Permanent pe 
perioada de 

valabilitate a 
atenționărilor / 

avertizărilor 

Preşedinţii C.L.S.U. 

Membrii C.J.S.U. cu atribuții în 
domeniu 

20. 

- Informarea operativă a Secretariatului tehnic 
permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Buzău cu privire la pericolul sau producerea unor 
situaţii de urgenţă, conform Ordinului comun nr. 

78/459/2019 al ministrului M.A.I. şi  M.A.P. 

Ori de câte ori 

situaţia 
impune 

Membrii Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Buzău   
Preşedinţii C.L.S.U. 

21. 

- Conlucrarea cu Consiliului Judeţean Buzău, Secţia 
Drumuri Naţionale Buzău şi organele administraţiei 

publice locale în vederea cunoaşterii permanente a 
practicabilităţii căilor de circulaţiei pentru realizarea în 

condiţii bune a intervenţiei în caz de urgenţe.                                                                                                    

Permanent 

Centrul Operaţional Judeţean  

al I.S.U. Buzău 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Buzău  

22. 

- În situaţii excepţionale privind intervenţia serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de urgenţă și Serviciului de 
Ambulanță Județean, administratorul  drumului public va 

asigura utilaje pentru deszăpezire (antemergător) la 
solicitare. 

Când situaţia o 
impune 

Consiliul Judeţean Buzău 
 Secţia Drumuri Naţionale Buzău 

Preşedinţii C.L.S.U.  

23. 

- Acordarea sprijinului în cazul doborâturilor de arbori în 

zona drumurilor comunale, județene și naționale. 
Când situaţia o 

impune 

Direcția Silvică Buzău 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Buzău 

24. 

- Analiza periodică a modului în care se desfăşoară 
activităţile planificate în cadrul şedinţelor de lucru ale 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău şi 

adaptarea planurilor în funcţie de situaţiile apărute. 

În funcţie de 
evoluţia 

situaţiei 

operative 

Preşedintele CJSU Buzău  
Secretariatul Tehnic Permanent al 

C.J.S.U. Buzău 

25. 

- Punerea în aplicare a planurilor de măsuri proprii, în 

cazul producerii unor situații de urgență generate de 
fenomenele specifice sezonului rece. 

Permanent 

Instituțiile cu atribuții în cadrul 

CJSU Buzău 
Comitetele Locale pentru Situaţii 

de Urgenţă 

26. 
- Organizarea activităţii de distribuire a ajutoarelor din 
donaţii prin constituirea în conformitate cu Ordinul 

Când situaţia o 
impune 

Preşedintele CJSU Buzău  
Membrii CJSU Buzău  
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Nr. 
Crt. 

A C T I V I T A T E A Termen Răspunde 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 735/2005 a 
Comisiei judeţene pentru evidenţa, gestionarea, 

depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi 
internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă. 

27. 

- 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 competenţă, punându-se accent îndeosebi pe 

staţiunile şi zonele unde se înregistrează constant o mare 
afluenţă de turişti, în scopul prevenirii sau limitării 

efectelor blocajelor traficului de circulaţie produse de 
polei, ceaţă sau căderi masive de zăpadă.  

Când situaţia o 
impune 

 

Consiliul Judeţean Buzău 
Secţia Drumuri Naţionale 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Buzău 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean  
Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean  

28. 

- Asigurarea şi adaptarea măsurilor din competenţa 

fiecărei instituţii din cadrul  Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Buzău, pentru creşterea siguranţei şi 

protecţia populaţiei, prin executarea unor activităţi de 
control la: 

 operatori economici cu specific de alimentaţie 
publică, angrenaţi în organizarea şi desfăşurarea 

unor evenimente cu prilejul sărbătoririi Crăciunului 
şi a Revelionului; 

 spaţii de cazare din hoteluri, pensiuni turistice şi 
cabane montane; 

 lăcaşe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă; 

 operatori economici care comercializează materiale 
pirotehnice; 

 complexe comerciale cu afluenţă mare de public. 

Potrivit 

graficelor de 

control pe 
perioada 

premergătoare 
şi în perioada 

sărbătorilor de 
iarnă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Buzău 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Buzău 

Direcţia de Sănătate Publică Buzău 
Direcţia Sanitar Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor 
Buzău 

  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                    


