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PLAN PROPRIU DE MĂSURI 

pentru asigurarea măsurilor din competență, premergător şi pe timpul  

Sărbătorilor Pascale, Zilei Internaționale a Muncii și Zilei Naționale a Tineretului, 

în perioda 15.04-02.05.2022 

 

Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine 

publică premergător și în perioada sărbătorilor de referință, la nivelul I.S.U. Buzău sunt 

necesare a fi puse în aplicare următoarele măsuri: 

 

1. Realizarea schimbului de date și informații, la nivel județean interinstituțional, în 

vederea identificării principalelor riscuri cu impact asupra ordinii și siguranței publice. 

termen: în dinamica situației operative 

răspunde: inspectorul şef, prim adjunct inspector șef 

execută: șef COJ 

 

2. Analizarea situaţiei operative din zona de competenţă împreună cu şefii celorlalte 

structuri ale M.A.I. şi identificarea locurilor unde se desfăşoară manifestaţii religioase, 

cultural-artistice, sportive sau cu alt specific, în situaţia în care se preconizează participarea 

unui număr mare de persoane şi stabilirea necesarului de forţe şi mijloace pentru misiunile 

planificate în această perioadă. 

termen: premergător desfășurării activităților și în dinamica acestora 

răspunde: inspectorul şef 

execută: inspector șef, prim adjunct inspector șef, șef COJ 

 

 



NESECRET 

Pagina 2/5 
   

 

 

 

 

3. Asigurarea măsurilor de prevenire şi intervenție operativă în cazul unui eventual 

incendiu, pe durata slujbelor din noaptea de Înviere, la lăcașurile de cult, luând în considerare 

locațiile în care s-au produs evenimente sau în care s-a înregistrat un număr mare de 

participanți în anii anteriori. Lăcaşurile de cult la care se vor executa misiunile se vor stabili în 

urma analizelor proprii efectuate de comanda inspectoratului. 

termen: premergător sărbătorilor de referință 

răspunde: şef Centru Operațional, comandanții de subunități 

execută:personal COJ, personal subunităților 

 

4. Adoptarea măsurilor de avertizare a populației privind iminența producerii sau 

producerea unor fenemene meteorologice periculoase și modul de  comportare în asemenea 

situații, prin sistemul RO-ALERT, prin intermediul canalelor de comunicare media, rețelelor 

de socializare. 

termen: în dinamică 

răspunde:adjunct șef C.O.J.,  personal I.R.P. 

execută:personal C.O.J. (M.S.U.D.), O.S.D., personal I.R.P. 

 

5.  Efectuarea de controale de prevenire la toate lăcaşurile de cult unde se 

preconizează a se înregistra o afluenţă mare de participanţi, precum şi la construcţiile destinate 

cazării persoanelor în incinta mănăstirilor, unităţi turistice de la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale, precum şi la obiective/operatori economici ce desfăşoară activităţi economice în 

zonele turistice la nivelul zonei de competenţă. 

termen: premergător sărbătorilor de referință 

răspunde:șeful I.P. 

execută:personal I.P. 

 

6. Transmiterea, către administraţiile publice locale a măsurilor minime de prevenire 

a incendiilor care trebuie respectate de cetăţeni pe timpul sărbătorilor, în scopul afişării lor la 

punctele de informare preventivă constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

termen: premergător sărbătorilor de referință 

răspunde:șeful I.P., șeful S.P.I.R.C. 

execută:personal I.P., personal S.P.I.R.C. 

 

7. Angrenarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în acţiuni preventive şi 

pentru asigurarea măsurilor aferente desfăşurării în siguranţă a activităţilor organizate la nivel 

local. 

termen: premergător și pe timpul sărbătorilor de referință 

răspunde:șeful I.P., șeful S.P.I.R.C. 

execută:personal I.P., personal S.P.I.R.C. 
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8. Organizarea și desfășurarea activităților de informare și relații publice cu privire la 

la misiunile I.S.U. Buzău, premergător și pe timpul evenimentelor. Activitățile de mediatizare 

vor cuprinde acțiunile executate, numărul efetivelor angrenate, precum și măsurile de 

prevenire specifice și se vor realiza în strictă concordanță cu precizările Serviciului de 

Infirmare și Relații Publice al I.G.S.U. 

termen: premergător și pe timpul sărbătorilor de referință 

răspunde:personal I.R.P. 

execută:personal I.R.P. 

 

9. Transmiterea după caz, a datelor și informațiilor de interes operativ în perioada 

premergătoare și pe timpul sărbătorilor menţionate, în scopul informării eşalonului superior 

privind activitățile în derulare, misiunile întreprinse de forțele implicate, efectivele folosite, 

evenimentele înregistrate și realizarea oportună a schimbului de informații cu instituțiile cu 

care se cooperează în vederea cunoașterii situației operative. 

termen: premergător şi pe timpul sărbătorilor de referinţă 

răspunde: prim adjunct al inspectorului șef, şef C.O.J  

execută: personal C.O.J 

 

10.  Întocmirea și transmiterea către toate structurile inspectoratului a prezentului plan 

propriu de măsuri în vederea prelucării personalului din subordine. 

            termen: 18.04.2022 

răspunde: şef C.O.J  

           execută: personal C.O.J 

 

11. Elaborarea planului/planurilor de măsuri cu evidențierea forțelor și mijloacelor 

proprii, inclusiv cele din rezerva de intervenție stabilită pentru asigurarea măsurilor 

operaționale din competență și coordonarea, la nevoie, a acțiunilor de intervenție pentru 

stingerea incendiilor, acordarea asistenței medicale de urgență, precum și evacuarea în situații 

de urgență la lăcașurile de cult unde se vor oficia slujbe religioase cu public numeros, 

respectiv unde vor participa demnitari care beneficiază de protecție din partea Serviciului de 

Pază și Protecție. 

            termen: premergător sărbătorilor de referință 

răspunde: şef C.O.J  

           execută: personal C.O.J 

 

12. Centralizarea și transmiterea la I.G.S.U.  a Situației forțelor și mijloacelor I.S.U. 

Buzău planificate în dispozitive de prevenire și stingere incendii.  

           termen: 20.04.2022, ora 10.00 (pentru perioada 22-25.04.2022) 

                        28.04.2022, ora 10.00 (pentru perioada 29.04-02.05.2022) 

răspunde: șef C.O.J., adjunct șef C.O.J., O.S.D.  

           execută: O.S.D., personal C.OJ. (M.S.U.D.) 
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13. Introducerea, centralizarea și transmiterea la I.G.S.U. a Situației privind activitățile 

desfășurate și rezultatele obținute în ziua precedentă, conform machetelor implementate în 

SIRC. 

 termen: zilnic, începând cu data de 23.04.2022, ora 08.00 (pentru perioada 22 - 

25.04.2022) 

                        zilnic, începând cu data de 30.04.2022, ora 08.00 (pentru perioada 29.04-

02.05.2022) 

 răspunde: șef C.O.J., adjunct șef C.O.J., O.S.D.  

           execută: O.S.D., personal C.OJ. (M.S.U.D.) 

 

Verificarea și actualizarea, după caz, a planurilor de protecție și intervenție în situații 

de urgență, inclusiv a planurilor proprii de cooperare și de acțiune întocmite în acest sens. 

termen: 23.04.2021 

răspunde: adjunct șef Centru Operațional, O.S.D. 

 

14. Asigurarea continuității coducerii1, în perioada 22-25.04.2022, respectiv 30.04-

02.05.2022, de către persoanele cu funcții de conducere, zilnic, în afara programului de lucru, 

de la serviciu sau de la domiciliu, după caz, cu respectarea prevederilor O.I.G. nr 13/I.G. din 

29.07.2019 privind organizarea și executarea serviciului de permanență în Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate și transmiterea planificării la 

dispeceratul I.G.S.U., până cel târziu la data de 19.04.2022.  

            termen: 19.04.2022 

răspunde: inspector șef, prim adjunct inspector șef  

 execută: șef C.O.J. personal C.O.J 

 

15. Asigurarea personalului necesar desfășurării activităților specifice, în perioadele 

22-25.04.2022, respectiv 30.04-02.05.2022, astfel încât numărul celor aflați în același timp în 

concedii de odihnă, părăsiri de garnizoană, permisii, misiuni, etc, să nu depășească 1/3 din 

efectiv. 

termen: pentru perioadele de referință 

răspunde: șefii de structuri, comandanții de subunități  

  execută: șefii de structuri, comandanții de subunități 

 

16. Instruirea personalului operativ din serviciul de permanență privind raportarea 

evenimentelor care au efecte deosebite sau impact mediatic, conform O.M.A.I. S/61/2010 şi 

Ghidului metodologic elaborat de I.G.S.U., precum și verificarea mijloacelor I.T. și de 

comunicații existente în dispecerat. 

termen: premergător perioadele de referință 

răspunde: șef C.O.J., adjunct șef C.O.J., șef S.C.T.I. 

  execută: O.S.D., personal C.O.J. (M.S.U.D.), personal S.C.T.I. 

 

 
1 Conform planificării serviciilor nr. 4139801 din 25.03.2022 și a planificării ce urmează a fi elaborată pentru luna mai 

2022. 
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17. Analizarea oportunităţii desfășurării unor activități de patrulare cu o Autospecială 

de primă intervenție și comandă în zona de agrement Haleș-Ciolanu, comuna Tisău, în 

perioadele 24-25.04.2022, respectiv în data de 01.05.2022, zilnic în intervalul orar 10.00-

21.002. 

termen: 21.04.2022  

răspunde: inspector șef, prim adjunct inspector șef, șef C.O.J. 

execută: personal C.O.J., comandanții de subunități, personal subunități 

 

Baza legală: Planul de măsuri al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

pentru asigurarea măsurilor din competență, premergător și pe timpul Sărbătorilor Pascale, 

Zilei Internaționale a Muncii și Zilei Naționale a Tineretului, în perioada 15.04-02.05.2022, 

nr. 33755 din 13.04.2022 

 

P/ŞEF CENTRU OPERAŢIONAL 

    Cpt. 

BUNEA Georgian 

 

        

 
COJ/AECI/RI 

 

 
E:\2022\7 Planuri masuri, misiuni\planuri prorpii de masuri\2 plan propriu.doc/RI/exemplar unic 

 
2 În funcţie de situaţiile din teren, la ordinul comandantului de dispozitiv, se poate aproba retragerea la bază înainte de 

ora 21.00. 


