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PLAN DE MĂSURI SEZON DE IARNĂ 2017 – 2018

I.

INTRODUCERE:

Căderile masive de zăpadă însoţite de viscol şi fenomenele meteo extreme constituie factori de
risc pentru desfăşurarea normală a activităţilor sociale şi economice la nivelul judeţului Prahova.
De asemenea, persistenţa temperaturilor scăzute pe o perioadă mare de timp poate influenţa
negativ starea de sănătate a populaţiei, îndeosebi a grupelor de risc major, fapt ce impune conjugarea
eforturilor instituţiilor, atât din domeniul administraţiei publice locale cât şi al serviciilor publice
deconcentrate.
Monitorizarea fenomenelor meteorologice în perioada sezonului rece se realizează de către
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, prin grupul de suport tehnic, dar şi de către
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în scopul iniţierii şi asigurării unor măsuri specifice
operative de intervenţie.
II.

OBIECTIVE:

În perioada sezonului rece, instituţiile cu atribuţii în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă vor trebui să acţioneze pentru asigurarea unui climat de normalitate, amplificându-se relaţiile
de colaborare şi de cooperare între acestea, pentru creşterea capacităţii de acţiune, vizându-se
îndeplinirea următoarelor obiective:
 asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea sarcinilor
specifice situaţiilor de urgenţă, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii
operative;
 dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde se va
organiza sărbătorirea revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări
cultural – sportive cu public numeros;
 intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor evenimentelor cu
consecinţe negative specifice sezonului, în domeniul de competenţă;
 realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi deconcentrate, cu
conducerile unor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei
operative, pentru rezolvarea în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei.
III.










RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PREVENIREA ŞI ATENUAREA EFECTELOR
FENOMENELOR
METEOROLOGICE
PERICULOASE
ŞI
A
TEMPERATURILOR SCĂZUTE SPECIFICE SEZONULUI RECE:

ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ:
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
H.G.R. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea C.N.S.U.;
H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă;
H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor
de urgenţă profesioniste;
H.G.R. nr. 606 din 29 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
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organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii
Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste;
H.G.R. nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc;
H.G.R. nr. 762/2008 privind Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
O.M.A.I. nr. 736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din
zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă;
O.MA.I. nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional de
înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
O.M.A.I. nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi
funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;
O.M.A.I. nr. 224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie
civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

STRUCTURI IMPLICATE:
La elaborarea planului de măsuri, precum şi pentru punerea acestuia în practică sunt implicate
următoarele instituţii şi organizaţii:
 Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova;
 Consiliul Judeţean Prahova;
 Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti;
 Regulatorul de Circulaţie C.F.R. Ploieşti;
 Direcţia de Sănătate Publică Prahova;
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova;
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova;
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova;
 Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti;
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova;
 Inspectoratul Judeţean în Construcţii Prahova;
 A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, S.G.A. Prahova;
 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Prahova;
 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova;
 R.N. Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Prahova;
 Garda Forestieră Ploieşti;
 Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Prahova;
 S.C. Electrica S.D.E.E. Ploieşti;
 S.C. Distrigaz Sud – Sucursala Prahova;
 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova;
 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Prahova U.M. 0823 Ploieşti;
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova;
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti;
 Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploieşti);
 Crucea Roşie Română – Filiala Prahova;
 Unităţi M.Ap.N.;
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S.C. ROMPETROL Rafinare Vega S.A. Ploiesti;
S.C. OMV PETROM - Petrobrazi S.A.;
S.C. Petrotel – Lukoil S.A.;
S.C. Bulrom Gas Impex S.R.L.;
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

IV.

ATRIBUŢII SPECIFICE:

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRAHOVA:
 informează C.N.S.S.U. prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind
stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
 evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Prahova, stabileşte măsuri şi
acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea acestora;
 declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă pe teritoriul judeţului şi
propune instituirea stării de urgenţă, după caz.
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA:
 menţine starea de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene, pentru desfăşurarea în condiţii
de siguranţă şi fluenţă a traficului rutier în perioada sezonului rece;
 organizează bazele de deszăpezire şi punctele de sprijin de pe raza judeţului Prahova,
urmărind dotarea cu utilaje şi asigurarea materialelor antiderapante.
SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE PLOIEŞTI:
 menţine starea de viabilitate a reţelei de drumuri naţionale pentru desfăşurarea în condiţii
de siguranţă şi fluenţă a traficului rutier în perioada sezonului rece;
 organizează bazele de deszăpezire şi punctele de sprijin de pe raza judeţului Prahova,
urmărind dotarea cu utilaje şi asigurarea materialelor antiderapante.
REGULATORUL DE CIRCULAŢIE C.F.R. PLOIEŞTI:
 actionează pentru a menţine starea de viabilitate a reţelelor de căi ferate, pentru
desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului, în perioada sezonului rece;
 dispunerea, de către Comandamentul Regional asupra intrării în dispozitive a utilajelor şi
forţei de muncă şi mobilizarea, la nevoie, a efectivelor TERŢI în baza contractelor
încheiate;
 stabilirea necesarului de forţă de muncă, necesarului de trenuri, patrularea plugurilor de
zăpadă, restricţii de circulaţie, introducerea dublei tracţiuni, închiderea liniilor şi locurilor
de descărcare a zăpezii;
 stabilirea şi ţinerea evidenţei porţiunilor înzăpezibile ale liniilor de cale ferată şi
clasificarea acestora după gradul lor de înzăpezire;
 luarea măsurilor de verificare a surselor de căldură şi asigurarea combustibilului necesar
de către unităţile Sucursalei Regionala CF Bucureşti;
 asigurarea cu materiale antiderapante şi unelte pentru curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe
drumurile de acces, peroane şi incintele subunităţilor C.F.R.
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA:
 evaluează situaţia bolnavilor care necesită transport în vederea efectuării dializei;
 evaluează riscurile îmbolnăvirii în masă a populaţiei şi ale apariţiei unor epidemii;
 identifică prin medicii de familie categoriile de persoane considerate cu risc ridicat
(gravide cu risc şi a celor în ultima lună de sarcină, copii cu afecţiuni care necesită
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monitorizare permanentă, bolnavi cronici, persoane dependente fizic, vârstnici cu nevoi
speciale, etc.);
identifică zonele din judeţ afectate sau cu potenţial crescut de a fi afectate de condiţiile
meteo nefavorabile;
identifică căile de acces care trebuie degajate cu prioritate (acces către spitale, cabinete
ale medicilor de familie, servicii judeţene de ambulanţă şi orice alte unităţi sanitare) şi
dispune degajarea acestora;
identifică măsurile care se impun pentru rezolvarea situaţiilor speciale;
transmite către populaţie, prin toate mijloacele media locale, informaţii privind afecţiunile
determinate de frig şi măsuri de prevenire a acestora, în vederea informării corecte a
populaţiei;
colaborează cu I.S.U. conform prevederilor legale în situaţii de criză şi calamităţi;
verificarea unităţilor sanitare, U.P.U./C.P.U. pentru asigurarea cu materiale şi
echipamente în caz de necesitate;
nominalizarea unei secţii de boli infecţioase tampon, pentru cazurile de gripă în vederea
adoptării măsurilor de control la evaluarea situaţiei locale;
dispune implementarea de măsuri generale şi specifice la nivelul unităţilor sanitare din
judeţ prin care se urmăreşte asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească;
suplimentarea personalului şi a ambulanţelor în scopul creşterii capacităţii de intervenţie;
limitarea trimiterilor către alte instituţii medicale în vederea efectuării consulturilor
interdisciplinare, analizelor şi investigaţiilor paraclinice, mai puţin în cazurile în care
acestea sunt strict necesare, pentru a se evita expunerea pacienţilor la temperaturile
scăzute în situaţia în care aceştia ar trebui să se deplaseze către aceste instituţii; trimiterea
către spitalele de urgenţă numai a cazurilor justificate; cooperarea cu alte instituţii care
asigură servicii de asistenţă medicală prespitaliciceşti, S.M.U.R.D., spitale, Ministerul
Transportuilor şi al Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării
Naţionale, s.a., în vederea rezolvării urgenţelor medicale cauzate de expunerea la
temperaturi scăzute, fără a diminua capacitatea de intervenţie a acestor servicii;
suplimentarea temporară a liniilor de gardă, după caz ale structurii de primiri urgenţe, cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRAHOVA:
 stabileşte măsurile din competenţă, elaborează planul propriu de acţiune şi îl transmite
către structurile de intervenţie din subordine;
 intensifică acţiunile de informare publică şi pregătire a personalului serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor;
 transmite avertizările meteorologice către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;
 constituie rezerve de materiale pentru susţinerea persoanelor afectate (paturi şi pături
groase, îmbrăcăminte de iarnă, etc.), precum şi luarea măsurilor ce se impun pentru a
acorda ajutor participanţilor la traficul rutier, imobilizaţi din cauza condiţiilor meteo
nefavorabile;
 acţionează pentru salvarea şi/sau evacuarea persoanelor surprinse de viscol, căderi masive
de zăpadă, avalanşe, etc.;
 intervine împreună cu echipele de salvamontişti la avalanşele produse în zonele montane
şi pentru combaterea constituirii podurilor de gheaţă, prin distrugerea zăpoarelor formate;
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 cooperează cu celelalte structuri, pentru a răspunde prompt la solicitările autorităţilor
publice locale, prin punerea la dispoziţie a unor forţe şi mijloace de intervenţie, în
vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA:
 pregăteşte personalul din dispozitivele rutiere şi cele de ordine şi siguranţă publică, astfel
încât să fie în măsură să intervină rapid şi eficient în prima urgenţă, în funcţie de situaţia
creată;
 organizarea şi executarea de acţiuni şi controle în trafic pentru verificarea stării tehnice a
autovehiculelor, îndeosebi a celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone,
punându-se un accent deosebit pe starea pneurilor, funcţionarea sistemelor de direcţie,
frânare, iluminare, semnalizare, dezaburire-climatizare, precum şi pe dotarea acestora cu
lanţuri şi materiale antiderapante, asigurând scoaterea din trafic a celor
necorespunzătoare, potenţial generatoare de pericol;
 efectuarea de verificări la societăţile care vor acţiona în vederea menţinerii stării
carosabilului în parametrii normali, cu privire la stocul de material antiderapant, carburant
şi utilaje;
 identificarea, preluarea şi transportul persoanelor fără adăpost în spaţiile special
amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
 identificarea persoanelor care locuiesc în spaţii fără încălzire şi relocarea acestora în
perioadele cu temperaturi extreme;
 intensificarea acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilicite cu produse pe
bază de amestecuri pirotehnice;
 intensificarea activităţilor pentru prevenirea şi combaterea tăierii şi a comercializării
ilegale de pomi de iarnă, precum şi efectuarea de controale în pieţe, târguri şi oboare,
îndeosebi în perioada 21 – 24.12.2016;
 aplică Planul comun de intervenţie şi cooperare a M.A.I. şi M.Ap.N., pentru limitarea şi
înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Prahova;
 desfăşoară activităţi specifice (verifică semnalizarea rutieră, controlează traficul,
informează operativ asupra stării drumurilor şi fenomenelor ce afectează circulaţia,
interzice accesul autovehiculelor spre zonele afectate, propune închiderea temporară a
unor sectoare de drum, asigurarea priorităţii de deplasare pentru utilajele de dezăpezire şi
combatere a poleiului etc.).
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PRAHOVA:
 verifică materialele şi mijloacele din dotarea efectivelor stabilite pentru îndeplinirea
funcţiilor de sprijin repartizate unităţii în situaţii de urgenţă;
 participă împreună cu structuri teritoriale ale I.S.U.J. Prahova la misiuni de
înştiinţare/avertizare şi după caz evacuare a populaţiei afectate;
 deszăpezirea căilor de acces şi locuinţelor, deblocarea căilor de acces către localităţile
afectate, deblocarea auto şi salvarea persoanelor surprinse în rafic de căderile masive de
zăpadă;
 cooperează cu celelalte structuri, pentru a răspunde prompt la solicitările autorităţilor
publice locale, prin punerea la dispoziţie a unor forţe şi mijloace de intervenţie, în
vederea gestionării situaţiilor de urgenţă;
 contactarea I.S.U. Prahova, C.N.A.D.N.R. – S.D.N. Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova
pentru stabilirea fluxului informaţional decizional şi a particularităţilor realizării
intervenţiilor în sprijinul populaţiei;
6

C.J.S.U. PRAHOVA
PLAN DE MĂSURI SEZON DE IARNĂ 2017 – 2018

 dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de asigurare a ordinii publice pentru
evitarea situaţiilor de risc, îndeosebi pe timpul desfăşurării manifestărilor publice de
amploare;
 intensificarea legăturilor cu celelalte structuri ale MAI, organe ale Administraţiei Publice
Locale şi cu populaţia din zonă, în scopul informării reciproce a activităţilor planificate şi
derulate în această perioadă;
 participarea în comun cu instituţiile abilitate la activităţi de prevenire şi combatere a
infracţiunilor silvice, cu preponderenţă a furturilor de brazi destinaţi „Pomilor de
Crăciun” şi material lemnos;
 asigurarea respectării prevederilor legale privind comercializarea şi folosirea obiectelor
fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice;
 participarea la activităţile de limitare a efectelor unor situaţii de urgenţă ca urmare a
fenomenelor meteorologice periculoase deosebite (căderi masive de zăpadă, inundaţii),
asigurându-se în acest sens mijloacele şi materialele specifice de intervenţie.
GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „MATEI BASARAB” PLOIEŞTI:
 participă împreună cu structuri teritoriale ale I.S.U.J. Prahova la misiuni de
înştiinţare/avertizare şi după caz evacuare a populaţiei afectate;
 deszăpezirea căilor de acces şi locuinţelor, deblocarea căilor de acces către localităţile
afectate, deblocarea auto şi salvarea persoanelor surprinse în trafic de căderile masive de
zăpadă;
 cooperează cu celelalte structuri, pentru a răspunde prompt la solicitările autorităţilor
publice locale, prin punerea la dispoziţie a unor forţe şi mijloace de intervenţie, în
vederea gestionării situaţiilor de urgenţă;
 asigură paza bunurilor materiale evacuate, restricţionarea accesului pe căile de
comunicaţie blocate, interzicerea accesului persoanelor neautorizate şi securizarea
punctului medical avansat.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA:
 monitorizează aprovizionarea cu combustibili şi starea de întreţinere/funcţionare a
instalaţiilor de încălzire din dotarea instituţiilor de învăţământ;
 avizează solicitarea unităţilor de învăţământ de modificare/suspendare a programului
şcolar pe timp nefavorabil.
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII PRAHOVA:
 monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale
acestora cu activitatea specifică „Monitorizarea siguranţei în construcţii”;
 efectuarea lucrărilor publice inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi
amenajările afectate cu activitatea specifică „Evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi
stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care
prezintă pericol public”.
A.N. APELE ROMÂNE, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂUIALOMIŢA, S.G.A. PRAHOVA:
 asigură fluxul informaţional/decizional prin dispeceratul S.G.A.;
 supraveghează permanent evoluţia fenomenelor de iarnă, informează şi avertizează
despre formarea podurilor de gheaţă şi aglomerărilor de sloiuri;
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 monitorizează cu sprijinul administratorilor şi primăriilor, bazinele hidrografice şi sursele
de apă atât în localităţile cu sistem centralizat, cât şi în localităţile fără sistem centralizat;
 identifică surse suplimentare de alimentare cu apă, cu ajutorul administraţiei publice
locale şi al instituţiilor abilitate;
 asigură controlul privind realizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale
construcţiilor de captare, tratare şi distribuţie din cadrul sistemelor de alimentare
centralizate;
 impune măsuri suplimentare privind folosirea eficientă a apei la marii utilizatori şi
dispune măsuri pentru preîntâmpinarea risipei de apă.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, FILIALA DE
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE PRAHOVA:
 monitorizează amenajările de îmbunătăţiri funciare astfel încât să fie evitate inundaţiile,
prin revărsări naturale ale cursurilor de apă datorate creşterii debitelor, blocajelor produse
de gheaţă, aluviunilor, avalanşelor de zăpadă şi prin scurgeri de pe versanţi;
 identificarea şi urmărirea eventualelor incidente climatice (fenomene meteorologice
periculase) ce pot influenţa sistemele de înbunătăţiri funciare: precipitaţii abundente sub
formă de zăpadă şi îngheţ, cât şi fenomenele distructive de origine geologică: alunecări de
teren şi cutremure.
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PRAHOVA:
 asigurarea permanenţei la Circumscripţiile Sanitar Veterinare Concesionate şi
Circumscripţiile Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru efectuarea
examenului trichineloscopic;
 efectuarea de controale în unităţi de abatorizare, prelucrare şi comercializare carne de
porc şi produse din carne;
 efectuarea de controale în unităţi de alimentaţie publică (restaurante, cantine, pensiuni
etc.) care organizează mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
 efectuarea acţiunilor comune de control de către medicii veterinari din cadrul D.S.V.S.A.
Prahova împreună cu I.P.J. Prahova, în baza protocolului încheiat între M.A.I. şi
A.N.S.V.S.A.
R.N. PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA:
 pregăteşte utilajele din dotare pentru sezonul rece şi deszăpezeşte drumurile forestiere
pentru facilitarea accesului în zona împădurită;
 realizează acţiuni comune cu poliţia şi jandarmeria pentru prevenirea furturilor de
material lemnos;
 asigură hrănirea suplimentară a vânatului din fondurile de vânătoare administrate;
 cooperează/colaborează cu I.S.U.J. Prahova, Secţia Drumuri Naţionale Ploieşti şi
Consiliul Judeţean Prahova, pentru toaletarea copacilor pe segmentele de drum afectate
de căderile masive de zăpadă, îndeosebi pe DN1 şi DN1A (zona Măneciu-Cheia);
 raportează operativ, la I.S.U.J. Prahova şi Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova, toate
situaţiile deosebite apărute în fondul forestier gestionat.
GARDA FORESTIERĂ PLOIEŞTI:
 atenţionarea gestionarilor fondurilor de vânătoare pentru a asigura hrana complementară
şi accesul vânatului la sursele de hrană pe timpul sezonului rece;
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 intensificarea acţiunilor de monitorizare şi control a zonelor de recreere din fondul
forestier naţional frecventate de populaţie;
 desfăşurarea de acţiuni comune cu Direcţia Silvică Prahova şi ocoalele silvice private,
specifice sezonului rece.
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEŢEAN PRAHOVA:
 participă la acţiunile comune cu alte instituţii în vederea respectării legislaţiei de mediu.
S.C. ELECTRICA S.D.E.E. PLOIEŞTI:
 realizează lucrările de întreţinere curentă şi reparaţii în reţelele şi instalaţiile din
competenţă, pentru trecerea vârfului de sarcină din sezonul rece;
 întreţine sectoarele de siguranţă ale liniilor electrice din zonele împădurite.
S.C. DISTRIGAZ SUD - SUCURSALA PRAHOVA:
 asigură condiţiile şi mijloacele logistice pentru furnizarea gazelor naturale la parametrii
de calitate către toţi clienţii;
 verifică starea de funcţionare a posturilor şi staţiilor de reglare a gazelor;
 pune în aplicare Planul propriu de organizare intervenţii gaz - ORIGAZ în cazul
evenimentelor excepţionale;
 asigură dispeceratul permanent şi echipele de intervenţie în sistemul de distribuţie.
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE PRAHOVA:
 identifică operatorii economici din judeţ care au in dotare mijloace/utilaje ce pot interveni
pentru deszăpezire;
 identifică operatorii economici din judeţ producători de produse agroalimentare de primă
necesitate;
 identifică operatorii economici din judeţ care îmbuteliază/distribuie apa potabilă
(carbogazoasă sau plată).
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE U.M.0823 PLOIEŞTI:
 verifică periodic echipamentele de comunicaţii şi I.T., componente ale centrelor pentru
apeluri de urgenţă, pentru asigurarea neîntreruptă a serviciilor de urgenţă către cetăţeni;
 verifică şi actualizează listele de contact cu centrele de intervenţie ale Salvamontului,
Jandarmeriei Montane şi celorlalte servicii de urgenţă profesioniste;
 menţinerea contactului cu autorităţile publice centrale şi locale, comitetele locale pentru
situaţii de urgenţă, în vederea suplimentării, la cerere, a nevoilor de telecomunicaţii
speciale şi I.T.
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA:
 în zilele cu temperaturi extreme (când scad sub -20◦C sau corelate cu condiţii de vânt
intens, pot fi echivalate cu acest nivel), se vor efectua controale de către inspectorii de
muncă SSM, privind modul în care angajaţii respectă prevederile O.U.G. nr.99/2000.
COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
REGIUNEA SUD MUNTENIA (PLOIEŞTI):
 efectuează controale şi alte acţiuni de prevenire la operatorii economici care constituie
surse de risc pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor;
 efectuarea de controale la operatorii economici care livrează energie electrică
consumatorilor;
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 efectuarea unei supravegheri sistematice la operatori economici care au în
administrare/proprietate patinoare şi pârtii de schi;
 monitorizarea operatorilor economici din judeţ cu activitate de cazare turistică în scopul
verificării îndeplinirii obligaţiilor specifice de protecţie a consumatorilor faţă de turişti pe
tot timpul sezonului rece.
CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ – FILIALA PRAHOVA:
 participă la acordarea primului ajutor premedical şi colaborează la implementarea
măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în masă a populaţiei;
 participă la asigurarea apei potabile, prepararea, distribuirea hranei, precum şi cazarea
persoanele afectate sau evacuate, după caz.
COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ:
 informează C.J.S.U. prin I.S.U.J. Prahova, privind stările potenţial generatoare de situaţii
de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
 evaluează situaţiile de urgenţă produse pe raza localităţii, stabileşte măsuri şi acţiuni
specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor;
 identifică persoanele fără adăpost, locuinţele izolate şi drumurile greu accesibile şi
asigură cazarea temporară a persoanelor evacuate.
V.
1.

2.

3.

4.

5.

MĂSURI:
Constituire comisie de verificare a contractelor de deszăpezire şi stocurilor de materiale
specifice sezonului rece.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, Instituţia Prefectului
Prahova, Consiliul Judeţean Prahova, Secţia de Drumuri Naţionale
Ploieşti, Autorităţile administraţiei publice locale
Termen: 30.10.2017
Asigurarea necesarului de materiale, utilaje de deszăpezire şi pentru împrăştierea
materialelor antiderapante, precum şi a stocurilor de combustibili.
Răspunde: Consiliul Judeţean Prahova, Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti,
Autorităţile administraţiei publice locale
Termen: Permanent
Apărarea cu panouri parazăpezi a sectoarelor înzăpezibile de pe drumurile naţionale.
Răspunde: Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti
Termen: începând cu noiembrie 2017
Verificarea semnalizării rutiere pe întreaga reţea de drumuri judeţene şi naţionale din
judeţ, insistându-se pe semnalizarea specifică sezonului rece.
Răspunde: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, Consiliul Judeţean
Prahova, Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti
Termen: 01.11.2017 şi ori de câte ori situaţia o impune
Organizarea şi executarea de acţiuni şi controale în trafic pentru verificarea stării tehnice
a autovehiculelor, îndeosebi a celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5
tone, cu accent pe starea pneurilor, funcţionarea sistemelor de direcţie, frânare, iluminare,
semnalizare, dezaburire-climatizare, precum şi a dotării cu lanţuri şi materiale
antiderapante, asigurând scoaterea din trafic a celor necorespunzătoare, potenţial
generatoare de pericol.
Răspunde: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova
Termen: Permanent
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6. Închiderea drumurilor cu probleme pentru a fi evitate blocajele în trafic, concomitent cu
operaţiunile de curăţare şi degajare a carosabilului.
Răspunde: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, Secţia Drumuri
Naţionale Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova, Autorităţile administraţiei
publice locale
Termen: Când situaţia o impune
7. Analiza situatiei operative şi adaptarea planurilor operaţionale prin stabilirea zonelor de
acţiune/intervenţie care revin în competenţa fiecărei structuri, cu participarea tuturor
componentelor de urgenţă şi implicarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei
publice locale.
Răspund: Instituţiile cu atribuţii în cadrul Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Prahova
Termen: Permanent şi când situaţia o impune
8. Asigurarea materialelor antiderapante şi uneltelor pentru curăţarea zăpezii de pe
drumurile de acces, peroane şi incintele subunităţilor C.F.R.
Răspunde: Regulatorul de circulaţie C.F.R. Ploieşti
Termen: 01.11.2017
9. Asigurarea circulaţiei normale a trenurilor, coordonarea acţiunilor de deszăpezire a
liniilor de cale ferată şi înlăturarea deranjamentelor provocate de condiţiile meteorologice
specifice sezonului rece.
Răspunde: Regulatorul de circulaţie C.F.R. Ploieşti
Termen: Permanent şi când situaţia o impune
10. Verificarea sistemelor de înştiintare a autorităţilor publice şi de alarmare a populaţiei din
zonele cu risc la dezastre şi asigurarea viabilităţii acestora.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova
Termen: începând cu 01.11.2017
11. Intensificarea activităţilor de control tehnic de specialitate la operatori economici,
instituţii şi localităţi, în vederea asigurării bunei funcţionari a instalaţiilor şi sistemelor de
încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a
incendiilor.
Răspunde: Instituţiile cu atribuţii în cadrul Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Prahova
Termen: Permanent
12. Monitorizarea operatorilor economici – surse potenţiale de risc, concomitent cu
asigurarea stării de operativitate a structurilor de intervenţie.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova
Termen: Permanent
13. Pregătirea mijloacelor de transport şi tractare din dotare, precum şi asigurarea altor
măsuri ce se impun, pentru a se acorda ajutor participanţilor la traficul rutier, imobilizaţi
din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
Răspunde: I.S.U.J. Prahova, Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti, Consiliul
Judeţean Prahova, Autorităţile administraţiei publice locale,
Unităţi M.Ap.N.
Termen: 01.11.2017
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14. Instruirea personalului privind respectarea măsurilor de siguranţă specifice şi anunţarea
prealabilă a populaţiei din zonă, în situaţia executării de distrugeri de zăpoare de gheaţă,
respectiv constituirea rezervelor de exploziv necesar în astfel de situaţii.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova
Termen: 01.11.2017
15. Avertizarea oportună a populaţiei asupra eventualităţii producerii unor fenomene
meteorologice periculoase cu urmări deosebite, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse
în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de specialitate.
Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova,
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
Termen: Când situaţia o impune
16. Supravegherea permanentă a evoluţiei fenomenelor de iarnă, informarea şi avertizarea
formării podurilor de gheaţă, aglomerărilor de sloiuri şi curgerea zăpezilor.
Răspunde: Serviciul de Gospodărire a Apelor Prahova
Termen: Permanent
17. Deblocarea de gheaţă a posturilor hidrometrice pentru înregistrarea nivelului real al apei.
Răspunde: Serviciul de Gospodărire a Apelor Prahova
Termen: Permanent
18. Executarea de deszăpeziri în jurul staţiilor hidro şi eliberarea permanentă a căilor de acces
la echipamentele de măsură.
Răspunde: Serviciul de Gospodărire a Apelor Prahova
Termen: Permanent
19. Monitorizarea amenajărilor de imbunătăţiri funciare astfel încât sa fie evitate inundaţiile,
prin revărsări naturale ale cursurilor de apă datorate creşterii debitelor, blocajelor produse
de gheaţă, aluviunilor, avalanşelor de zăpadă şi prin scurgeri de pe versanţi.
Răspunde: Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Prahova
Termen: Permanent
20. Monitorizarea stării de sănătate a populaţiei din zonele afectate de condiţiile meteo
nefavorabile şi asigurarea stocului de medicamente şi materiale sanitare la nivelul
spitalelor şi serviciului de ambulanţă, cu identificarea nevoilor pentru situaţii de urgenţă.
Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică Prahova,
Termen: Permanent
21. Aplicarea măsurilor de prevenţie şi combatere a bolilor specifice sezonului de iarnă şi
asigurarea condiţiilor optime de încălzire şi a cantităţilor suficiente de hrană şi
medicamente pentru pacienţii spitalizaţi.
Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică Prahova
Termen: Permanent
22. Asigurarea transportului în condiţii de siguranţă al persoanelor aflate în programul de
dializă.
Răspunde: Furnizorul privat de servicii medicale prespitaliceşti
Termen: Permanent
23. Identificarea căilor de acces către spitale, unităţi sanitare şi servicii de ambulanţă, care
trebuie deszăpezite cu prioritate.
Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică Prahova
Termen: Permanent
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24. Identificarea persoanelor fără adăpost în vederea transportării către aşezăminte sociale
sau spitale.
Răspund: Autorităţile administraţiei publice locale în colaborare cu Direcţia
de Sănătate Publică Prahova
Termen: Permanent
25. Identificarea la nivelul localităţilor a locuinţelor izolate şi drumurilor greu accesibile,
astfel încât să existe o comunicare permanentă între C.L.S.U. şi populaţia afectată
(izolată).
Răspund: Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
Termen: 01.11.2017
26. Monitorizarea operatorilor economici din judeţ care constituie surse de risc pentru viaţa,
sănătatea şi securitatea consumatorilor.
Răspunde: Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiuna
Sud Muntenia (Ploieşti)
Termen: Permanent
27. Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor O.U.G. nr.99/2000, privind
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia
persoanelor încadrate în muncă.
Răspunde: Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova
Termen: Când situaţia o impune
28. Monitorizarea stadiului aprovizionării cu combustibili şi al stării de funcţionare a
sistemelor de încălzire din dotarea unităţilor de învăţământ.
Răspunde: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
Termen: Permanent
29. Avizarea, cu condiţia argumentării fundamentate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ,
de modificare/suspendare a programului şcolar, din cauza problemelor generate de
fenomenele meteorologice extreme.
Răspunde: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
Termen: Când situaţia o impune
30. Deszăpezirea drumurilor forestiere pentru facilitarea accesului în zona împădurită.
Răspunde: Direcţia Silvică Prahova
Termen: Când situaţia o impune
31. Acordarea sprijinului în cazul doborâturilor de arbori în zona drumurilor comunale,
judeţene şi naţionale.
Răspunde: Direcţia Silvică Prahova
Termen: Permanent
32. Aplicarea „Programului definitiv pentru trecerea vârfului de sarcină din iarna 20172018”.
Răspunde: S.C. Electrica S.D.E.E. Ploieşti
Termen: Conform programului
33. Verificarea echipamentelor, asigurarea stocurilor de materiale şi piese de schimb, precum
şi pregătirea echipelor de intervenţie în vederea asigurării furnizării gazelor naturale la
parametrii de calitate.
Răspunde: S.C. Distrigaz Sud - Sucursala Prahova
Termen: 01.11.2017
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34.Activarea Pianu1ui de Organizare Interven ţie Gaz (ORIGAZ), rnenit s ă răsptiidă nevoii
de sigurănţă în cazu1 evenimentelor excepţiona1e, în 1egatură cu distribuţia gazeior
natura1e.
Răspunde: S.C. Distrigaz Sud - Sucursa1a Prahova
Termen: Când situaţia o impune
35.Identificarea operatori1or economici din judet care au în dotare mij1oace/uti1aje ce pot
interveni pentru desz ăpezire, a operatori1or economici din judel produc ători de produse
agroa1imentare de primă necesitate, precum şi a operatori1or economici din judet care
.
îmbuteliază/distribuie apă potabi1 ( carbogazoas ă sau plată).
Răspunde: Structura Teritoria1 ă pentru Prob1eme Speciale Prahova
Termen: 01.11.2017
36.Verificarea echipamente1or de comunicaţii şi I.T., componente ale centre1or peitru
ape1uri de urgenţă, pentru asigurarea neîntrerupt ă a servicii1or de urgen ţă către cetăţeni.
Răspunde: .Serviciu1 de Telecomunicaţii Speciale U.M. 0823 Ploie şti .
Termen: Permanent
37.Punerea în ap1icare a p1anuri1or de m ăsuri proprii, în cazu1 producerii . unor situ
a ţii . de
urgenţă geneiate de fenomenele specifice sezonului rece.
Răspund: Instituţii1e cu atribuţii în cadru1 Comitetu1ui Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Prahova
.
Termen: Permanent
.
vI. DISPOZIŢII FINALE:
Responsabi1itatea privind punerea în aplicare a prevederi1or prezentu1ui p1an de i ăsuri , revine
tuturor membri1or Comitetu1ui Judetean pentru Situatii de Urgent ă Prahova, care potnvit 1egii, au
atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţii1or de urgeiiţă generate .de
manifestarea fenomenelor meteoro1ogice pe timpul sezonului rece. .
După e1aborare şi aprobire, planul de m ăsuri la nivelul judetului se pune ia dispoziţia
Secretariatu1ui tehnic permanent al C.J.S.U. Prahova şi se va posta pe site-u1 Inspectoratuiui . pi
Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino al judetului Prahova (www.isuprahova.ro ).
.
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