CAPITOLUL I. OBIECTIVE
Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate necesită persistenţa măsurilor adoptate,
precum şi aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale pentru realizarea prevenirii populaţiei şi
limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul rece 2011-2012.
Pentru acest sezon, CLSU Stanesti va acţiona pentru asigurarea unui climat de normalitate, cu
măsuri sporite pe timpul sărbătorilor de iarnă. Se va acţiona pentru creşterea capacităţii de acţiune şi
adaptarea la standardele europene, vizându-se, cu consecvenţă, îndeplinirea următoarelor obiective:
1. Intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor evenimentelor cu
consecinţe negative, specifice sezonului;
2. Dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor ce pot apărea la nivelul comunei
Stanesti , pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror situaţii de urgenţă;
3. Asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea sarcinilor
specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, inundaţii, gheţuri, accidente la construcţiile
hidrotehnice şi vreme nefavorabilă (furtuni, depuneri de gheaţă, căderi masive de zăpadă), limitarea şi
înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii operative.
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de
iarnă, se vor executa acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice:
A. PREMERGĂTOR SEZONULUI RECE 2011-2012
1. Analiza în cadrul unor şedinţe de lucru a C.L.S.U. a zonelor preponderent dispuse
înzăpezirilor din teritoriul administrativ, al concluziilor desprinse în anii anteriori pentru înlăturarea
efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele disfuncţii, în vederea asigurării unor
măsuri concrete pentru evitarea repetării acestora în iarna 2011-2012, materializate în planuri proprii
de acţiune şi hotărâri ale consiliului local, în care să fie angrenate resursele tehnice şi umane la
dispoziţie, inclusiv aportul voluntar al cetăţenilor.
Termen: 15.11 .2011
Răspunde : Preşedinte C.L.S.U. Stanesti - Primar Silvian Siu
2. Evaluarea la nivelul tuturor gospodăriilor populaţiei a capacităţilor de resurse tehnice şi
umane avute la dispoziţie pentru intervenţii la deszăpeziri şi stabilirea măsurilor pentru menţinerea în
stare operativă a acestora.
Termen: 30.10.2011
Răspunde vicepreşedintele C.L.S.U. - Viceprimar Bibica Nicolae
3. Analiza stadiului pregătirii pentru sezonul rece al fiecărei unităţi de gospodărie locală în
cadrul unei şedinţe de lucru a C.L.S.U.

Termen: 15.11.2011
Răspunde : vicepreşedintele C.L.S.U. - Viceprimar Bibica Nicolae
4. Verificarea sistemelor de înştiinţare pentru asigurarea alarmării în timp util a populaţiei
asupra producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse
în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de specialitate .
Termen: permanent
Răspunde : Şef S.V.S.U. Saracila Florin
5. Asigurarea, prin grija medicului de familie a aprovizionării , pentru persoanele luate în
evidenţă cu afecţiuni grave, ce necesită tratament ambulatoriu, cu rezervele de produse farmaceutice
necesare continuităţii profilaxiei.
Termen: permanent
Răspunde: Medicul de familie , Dr. Banescu Florian
6. 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, în scopul prevenirii sau limitării efectelor blocajelor
traficului de circulaţie produse de polei,ceaţă sau căderi masive de zăpadă .
In vederea combaterii inzapezirii drumurilor publice de pe raza comunei se va actiona:
Nr.
crt.

Localitatea

Operatorul economic/
institutia care
actioneaza

Date de contact

Mijloacele cu care se
actioneaza

1

Stanesti

Primaria Stanesti

Primar: 0723561427;
Sef SVSU:0726690052;
Viceprimar:0733334119

Buldoexcavator propriu
Tractor cu plug propriu

Interventia pentru salvarea persoanelor ramase inzapezite se va face cu buldoexcavatorul
propriu pana in zona blocata , persoanele vor fi evacuate cu autoturismul de teren ARO din dotarea
Serviciului pentru Situatii de Urgenta Stanesti . Acestea vor fi cazate la sediul Primariei care dispune
de o capacitate de cazare si hranire de pana la 50 de persoane.
Termen: permanent
Răspunde :preşedinte C.L.S.U. Primar Silvian Siu
7. Asigurarea permanenţei la sediul primăriei , cu personal pregătit şi instruit, la primirea
atenţionărilor sau avertizărilor meteorologice şi asigurarea funcţionării acestora pe întreaga perioadă
prevăzută în atenţionări sau avertizări.
Termen: permanent, pe perioada de valabilitate a atenţionărilor sau avertizărilor
Răspunde : Primarul comunei Stanesti Silvian Siu
8. Pregătirea populaţiei în scopul participării active alături de forţele specializate la acţiunile
întreprinse de autorităţi pentru normalizarea situaţiei în cazul căderilor masive de precipitaţii sub
forma de zăpada, prin înlăturarea nămetilor în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale,
inclusiv la operaţiunile de deblocare a uliţelor, străzilor şi altor elemente de infrastructură care asigură
accesul populaţiei, mijloacelor de transport .
Termen: ori de câte ori situaţia o impune

Răspunde : Şef S.V.S.U. Saracila Florin
9 . Verificarea mijloacelor tehnice de înştiinţare , intervenţie, a viabilităţii planurilor de
intervenţie şi evacuare în caz de dezastru, de la lăcaşele de cult .
Termen: 30.11 .2011 şi conform planificării proprii
Răspunde : Şef S.V.S.U. Saracila Florin Nicu
B. PE TIMPUL SEZONULUI DE IARNA 15.11.2011-15.03.2012
1. Măsuri pentru sporirea siguranţei şi protecţiei populaţiei. Executarea unor activităţi de
control la:
-gospodăriile populaţiei
- lăcaşe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă;
Termen: permanent
Răspunde : Şef S.V.S.U. Saracila Florin Nicu

2. Reducerea timpului de răspuns a structurilor de intervenţie, în situaţia
producerii unor evenimente, în zona de competenţă/responsabilitate, prin cooptarea la acţiunile de
intervenţie a forţelor şi mijloacelor în raport cu distanţa faţă de obiective şi/sau posibilităţile de acces
la locul intervenţiilor.
Termen: permanent
Răspunde: Preşedinte C.L.S.U. Primar Silvian Siu
3. Intensificarea recunoaşterilor în perioada Crăciunului, a Anului Nou şi a celorlalte sărbători
legale, în scopul stabilirii măsurilor pentru prevenirea producerii evenimentelor care pot perturba
starea de normalitate.
Termen: permanent
Răspunde : Şef S.V.S.U. Saracila Florin Nicu
4. Cunoaşterea permanentă a practicabilităţii căilor de circulaţie pentru realizarea în condiţii
bune a intervenţiei în caz de urgente.
Termen: permanent
Răspunde : Şef S.V.S.U. Saracila Florin Nicu
5. 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.
Termen: permanent
Răspunde : Şef S.V.S.U. Saracila Florin Nicu
6. Controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activităţile
planificate şi adaptarea planurilor în funcţie de situaţiile apărute.
Termen: lunar
Răspunde: Preşedintele C.J.S.U. Primar Silvian Siu

C. LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE IARNĂ 2011-2012
1. Comitetul local va analiza modul în care s-a desfăşurat activitatea în perioada de referinţă .
Termen: 20.04.2012
Răspunde : Preşedintele C.L.S.U Primar Silvian Siu.
2. Valorificarea experienţei pozitive acumulate, în procesul de perfecţionare a pregătirii
personalului.
Termen: permanent
Răspunde : preşedintele C.L.S.U. Primar Silvian Siu

III. ORGANIZAREA CONDUCERI I
- Raportarea la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Giurgiu despre stadiul realizării măsurilor stabilite pentru informarea operativă a
preşedintelui comitetului judeţean.
- Gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în domeniul de competenţă revine comitetelui
local pentru situaţii de urgenţă .
- Acţiunile de prevenire, conducere, coordonare şi intervenţie în situaţii de
urgenţă desfăşurate la nivel local , pe timpul sezonului de iarnă, revin Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă Stanesti.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul plan de măsuri va fi actualizat în funcţie de evoluţia situaţiei operative la nivelul comunei
Stanesti , în perioada sezonului rece.

ÎNTOCMIT,
SEF SVSU STANESTI
SARACILA FLORIN NICU

