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PLAN PROPRIU DE MĂSURI 

privind aplicarea măsurilor din competența Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Neron Lupașcu” al județului Buzău pentru asigurarea unui climat 

corespunzător de siguranță publică în perioada premergătoare 

și în timpul Sărbătorilor de iarnă 

 
 

 

            I. MĂSURI PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ A CETĂȚENILOR 

ȘI ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE PUBLICĂ. 

 

 1. Organizarea și desfășurarea de controale pe linia apărării împotriva incendiilor, cu prioritate 

la obiectivele la care se înregistrează aflux mare de persoane, la cele care funcționează fără autorizație 

de securitate la incendiu sau au fost constatate, anterior, deficiențe grave pe domeniul de competență.  

Obiective și amenajări care se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea: 

a) unități de turism și agrement, târguri tematice specifice sezonului rece și alte amenajări 

similare în cazul în care acestea se organizează; 

b) spațiile comerciale de tip: mall, hipermarket, supermarket, piețe, târguri și complexe 

comerciale; 

c) lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești la care se înregistrează o afluență mare de 

persoane; 

d) zone unde se vor organiza evenimente legate de datini și obiceiuri specifice sezonului rece. 

 

 2. Transmiterea către autoritățile administrației publice locale a măsurilor minimale de 

prevenire a incendiilor, cât și a altor situații de urgență ce trebuie cunoscute și respectate de cetățeni pe 

timpul sezonului rece, în scopul afișării lor la punctele de informare preventivă constituite la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale. 

 

3. Transmiterea de adrese către autoritățile administrației publice locale în vederea executării 

de controale la gospodării cetățenești și asigurării măsurilor care se impun pentru desfășurarea în 

siguranță a activităților organizate la nivelul unității administrativ-teritoriale. 

 

 4. Analiza situaţiei operative din zonele și localitățile unde vor avea loc manifestări publice de 

amploare sau cu risc, specifice sărbătorilor de iarnă, stabilirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi 

gestionare a situaţiilor de urgenţă, cu participarea tuturor structurilor cu responsabilităţi în domeniu şi 

implicarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale. 
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II. MĂSURI PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ SPECIFICE 

SEZONULUI DE IARNĂ 

 

1. Evaluarea şi actualizarea planurilor de protecţie şi intervenţie, a celor de cooperare și a 

procedurilor elaborate la nivelul componentelor judeţene ale SNMSU. 

 

 2. Adoptarea măsurilor de avertizare/informare a populaţiei privind iminenţa producerii unor 

fenomene meteorologice periculoase şi modul de comportare în asemenea situaţii, prin sistemul RO-

ALERT, prin intermediul canalelor de comunicare media și reţelelor de socializare. 

  

3. Evaluarea şi asigurarea resurselor materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de 

urgenţă produse ca urmare a manifestărilor fenomenelor hidro-meteorologice periculoase. 

 

 4.  Cunoaşterea, pe fiecare localitate, a situaţiei/evidenţei pacienţilor care necesită tratament de 

specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) şi stabilirea de măsuri care să asigure prevenirea 

situaţiilor de risc pentru sănătatea acestora şi transportul la unităţile medicale în cazul avertizărilor 

privind fenomenele meteorologice extreme. 

  

  5. Participarea, la solicitarea administraţiei publice locale, la identificarea şi pregătirea 

spaţiilor necesare cazării temporare a persoanelor evacuate sau care necesită ajutor şi crearea 

condițiilor optime pentru asigurarea materialelor/bunurilor de strictă necesitate. 

  

 6. Asigurarea transportului persoanelor fără adăpost în spaţiile special amenajate de autorităţile 

administrației publice locale, în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei 

populaţiei, servicii de ambulanţă, poliţie locală. 

  

7. Adoptarea de măsuri pentru activarea/completarea grupei operative și a C.J.C.C.I. în situaţii 

de urgenţă, pentru evaluarea situaţiei, stabilirea şi aplicarea măsurilor în corelare cu prognozele 

meteorologice, coordonarea operaţională a acţiunilor de intervenţie şi asigurarea informării operative. 

  

 8. Asigurarea fluxului informaţional cu privire la evoluţia situaţiei operative cauzate de vremea 

nefavorabilă şi fenomenele meteorologice periculoase, pentru corelarea măsurilor și a celorlalte 

activități din compentență. 

  

 9. Analizarea oportunităţii înfiinţării unor puncte de lucru temporare în zona de competenţă 

unde sunt staţiuni turistice/obiective la nivelul cărora, în perioada sezonului rece, se înregistrează o 

afluenţă mare de persoane sau se desfăşoară activităţi cu public numeros. 

 

10. Coordonarea  aplicării unitare a măsurilor şi acţiunilor specifice, colectarea, centralizarea, 

gestionarea şi transmiterea datelor referitoare la evoluţia situaţiei generate de fenomenele 

meteorologice periculoase, în scopul informării oportune a I.G.S.U. şi a celorlalte autorităţi ale 

administraţiei publice şi instituţii cu atribuţii în asigurarea funcţiilor de sprijin. 

   

 11. Transmiterea de precizări suplimentare către autorităţile administraţiei publice locale, 

pentru gestionarea în mod corespunzător a situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor 

meteo periculoase specifice iernii. 
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