MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“IANCU DE HUNEDOARA” AL JUDEŢULUI
HUNEDOARA

Stabilirea măsurilor necesare pentru menţinerea, asigurarea ordinii publice şi
creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, premergător şi în contextul
sărbătorilor de iarnă

Pentru monitorizarea fenomenelor hidro meteorologice în perioada sezonului rece
cât şi în scopul iniţierii şi asigurării unor măsuri specifice operative de intervenţie, la
nivelul judeţului Hunedoara a fost întocmit şi aprobat în şedinţa Comitetului judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă „Planul general de măsuri privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă specifice sezonului de iarnă pe teritoriul judeţului Hunedoara 2016 - 2017”.
Respectivul Plan a fost transmis tuturor instituţiilor cu atribuţii în acest sens pentru
însuşire şi punere în aplicare potrivit competenţelor.
Principalele activităţi prevăzute în plan, au scopul de a menţine climatul de
normalitate la nivelul judeţului şi constau în:
-

constituirea unor rezerve de forţe şi mijloace şi pregătirea acestora în vederea
sprijinirii acţiunilor de deszăpezire şi deblocare a drumurilor publice, precum şi
de salvare/evacuare a cetăţenilor afectaţi.

-

identificarea şi pregătirea unor spaţii adecvate pentru cazarea temporară a
persoanelor aflate în dificultate sau fără adăpost pe timpul manifestării condiţiilor
climaterice extreme de către CLSU

-

efectuarea acţiunilor de patrulare în zonele cunoscute ca fiind frecventate de
persoane fără adăpost şi notificarea celorlalte instituţii în vederea alocării
echipajelor de transport pentru preluarea acestora;
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-

adaptarea măsurilor de avertizare a populaţiei privind iminenţa producerii unor
fenomene hidro-meteorologice periculoase precum şi modul de comportare în
asemenea situaţii;

-

instruirea serviciilor publice, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în
vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie pentru perioada
sezonului rece, precum şi asupra măsurilor specifice de comportament, protecţie
şi prim ajutor pe timp de iarnă.

-

verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor şi a responsabilităţilor ce
revin comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece şi asigurarea fluxului informaţional
– decizional.

-

analizarea situaţiei operative din zonele de competenţă / zonele de
responsabilitate şi adaptarea planurilor operaţionale potrivit competenţelor, prin
stabilirea zonelor de acţiune/intervenţie, cu participarea tuturor componentelor
de urgenţă şi implicarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice
locale.

-

transmiterea către autorităţile publice locale a unor măsuri minimale de prevenire
a incendiilor ce trebuie cunoscute şi respectate de cetăţeni pe timpul sărbătorilor
de iarnă, în scopul afişării lor la punctele de informare prevebntivă constituite la
nivelul unităţilor administrativ teritoriale.

-

executarea unor activităţi de control în perioada premergătoare sărbătorilor de
iarnă, pentru sporirea siguranţei şi protecţia populaţiei, la:
- operatorii economici cu specific de alimentaţie publică, care organizează
mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
- spaţii de cazare din hoteluri, pensiuni turistice şi cabane montane
amplasate izolat;
- lăcaşuri de cult;
- operatorii economici care comercializează materiale pirotehnice (artificii,
petarde, etc.);
- complexe, spaţii comerciale cu afluenţă mare de public.
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Asigurarea continuităţii actului de comandă la nivelul inspectoratului pe
perioada sărbătorilor de iarnă se asigură doar de către persoane din comanda
inspectoratului.
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