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profesioniste, cu aportul personalului ce încadrează serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de la 
nivelul comunelor, şi nu în ultimul rând cu sprijinul populaţiei din zonele unde se produc situaţii de 
urgenţă.  
 În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului estival 
2018 se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice: 

 

A. PREMERGĂTOARE SEZONULUI ESTIVAL 2018 
 
 I. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna 
1.  Întocmirea şi prezentarea spre aprobare a  Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
urgenţă pentru sezonul estival; 
   Termen: 23.05.2018 

   Răspunde: secretariatul tehnic permanent al CJSU 

2. Analiza în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a situaţiei operative din zona de 
competenţă cu participarea tuturor componentelor de urgenţă şi  implicarea reprezentanţilor autorităţilor 
administraţiei publice locale;  
    Termen:  iunie – septembrie 2018 
   Răspund: preşedintele CJSU, preşedinţii CLSU, inspector şef, prim adjunct, şef  
   centru operaţional  
3. Planificarea  activităţilor de control tehnic de specialitate la operatorii economici, societăţi comerciale 
de agrement şi turistice, instituţii şi localităţi, în vederea depistării cauzelor generatoare de incendii, 
verificarea condiţiilor impuse privind apărarea împotriva incendiilor care au stat la baza obţinerii 
licenţelor de funcţionare a obiectivelor, remedierea defecţiunilor constatate şi asigurarea bunei funcţionări 
pe timpul sezonului estival a instalaţiilor şi sistemelor de alimentare cu apă, instalaţiilor de gaze,  şi 
mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere  a incendiilor; 
   Termen: iunie – septembrie 2018 
   Răspund: Inspecţia de Prevenire din cadrul ISUJ 
4.  Stabilirea şi asigurarea  necesarului de efective şi resurse logistice în vederea realizării dispozitivelor 
specifice, pregătirea din timp a rezervelor de forţe şi mijloace pentru executarea unor misiuni temporare 
sau de lungă durată în locuri cu aglomerări de persoane; 
   Termen: permanent 
   Răspund: şef centru operaţional, comandanţii de subunităţi, preşedinţii CLSU 

5. Executarea de recunoaşteri în teren, în funcţie de situaţia operativă şi bugetul alocat, în scopul 
actualizării documentelor operative privind intervenţia în cazul producerii situaţiilor de urgenţă şi 
îmbunătăţirea concepţiei de acţiune în special la clădirile  înalte ori cu săli aglomerate  şi tabere, utilizate 
în sezon;                                                  

   Termen: permanent 
   Răspund: ISUJ 
6. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor comerciale şi turistice, 
în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, transportului şi depozitării bunurilor 
şi valorilor, prevenirea cauzelor specifice de incendiu, asigurarea evacuării şi menţinerea în funcţiune a 
mijloacelor de intervenţie în caz de incendii, dezastre etc., şi stabilirea modalităţilor concrete de legătură 
cu forţele de ordine publică;  

   Termen: permanent  
   Răspunde : ISUJ 
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7. Verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatică pentru conducerea 
structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vieţii, 
bunurilor şi a mediului; 
   Termen: permanent  
   Răspund: primul adjunct al inspectorului şef 
8. Instruirea serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea pregătirii corespunzătoare a 
mijloacelor de intervenţie pentru perioada sezonului estival.  
   Termen: conform planificării 
   Răspunde: ISUJ, preşedinţii CLSU  
 
II. COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
1. Asigurarea surselor suplimentare de alimentare cu apă a localităţilor în cazul situaţiilor de urgenţă 
generate de secetă hidrologică (acolo unde este cazul); 
   Termen: premergător sezonului estival 
   Răspund: CLSU 
2. Efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a construcţiilor de captare, tratare şi distribuţie, 
pentru reducerea pierderilor de apă; 
   Termen: premergător sezonului estival 
   Răspund: CLSU 
3. Executarea de lucrări de întreţinere, decolmatare, curăţare a rigolelor, şanţurilor de scurgere a apei 
pluviale; 
   Termen: premergător sezonului estival şi ori de câte ori situaţia o impune 
   Răspund: CLSU 
 

B. PE TIMPUL SEZONULUI ESTIVAL : 01.06.2018 -30.09.2018 
 

I. COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
1. Controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se desfăşoară activităţile planificate de către 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi adaptarea planurilor în funcţie de situaţiile apărute; 
   Termen: lunar pe timpul sezonului estival 
   Răspund: preşedinte CJSU, membrii CJSU 
2. Întrunirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru discutarea problemelor 
care apar pe perioada sezonului estival. 
   Termen: iunie – septembrie 2018 
   Răspund: preşedinte CJSU, membrii CJSU 

 
II. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
1. Mediatizarea activităţilor preventive şi de intervenţie desfăşurate de inspectorat, pentru apărarea vieţii, 

bunurilor şi mediului;  
   Termen: iunie – septembrie 2018 
   Răspunde: compartimentul relaţii şi informare publică din cadrul ISUJ 
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2. Informarea ori de câte ori este nevoie a preşedintelui CJSU, despre situaţia operativă din judeţ, 
măsurile adoptate, misiunile desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite constatate de către 
structurile specializate de urgenţă; 
   Termen: iunie – septembrie 2018 
   Răspund: inspectorul şef, primul adjunct al inspectorului şef, şeful centrului  
   operaţional 

3. Menţinerea tehnicii şi celorlalte echipamente specifice în stare de intervenţie,  asigurarea necesarului de 
combustibili şi substanţe pentru stingerea incendiilor; 
   Termen: conform planificării 
   Răspunde: ISUJ 

4. Planificarea unor controale la obiective, astfel: 

a) Unități silvice 

b) Foste platforme industriale, în care a fost schimbată destinația inițială prevăzută prin proiect și s-

au amenajat spații publice 

c) .biective din categoria unităților de turism și de agrement, tabere de copii, unități de cult, stabilite 

astfel prin planuri de măsuri dispuse de la nivel central, potrivit sezonului estival 
d) Construcţii înalte şi foarte înalte, clădiri cu săli aglomerate, construcţii din categoriile A sau B de 

importanţă 

e) Unități de turism și de agrement 

f) Unități de învățământ 

g) .biective hidrotehnice 
   Termen: pe timpul sezonului estival 2018, conform planificării 
   Răspunde: ISUJ prin Inspecţia de prevenire  

5.  Planificarea unor activităţi de informare preventivă, privind: 
a) Recoltarea cerealelor păioase şi arderea resturilor vegetale 
b) Comportarea în caz de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice atmosferice 
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c) Comportarea participanţilor şi obligaţiile organizatorilor taberelor de copii şi elevi 
d) Recoltarea cerealelor păioase şi igienizarea terenurilor arabile 
e) Comportarea în caz de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice atmosferice  
f) Comportarea turiştilor în spaţiile de cazare şi pe litoralul Mării Negre 
g) Comportarea în caz de caniculă 
h) .rganizarea pelerinajelor la mănăstiri şi biserici 
i) Comportarea turiştilor în spaţiile de cazare şi pe litoralul Mării Negre  
j) Comportarea utilizatorilor şi obligaţiile administratorilor de hoteluri, pensiuni agroturistice, case 

de vacanţă 
k) Comportarea copiilor pe timpul vacanţei de vară  
l) Comportarea elevilor în instituţii de învăţământ în cazul producerii situaţiilor de urgenţă şi 

obligaţiile conducătorilor şi cadrelor didactice 
m) Comportarea utilizatorilor sălilor de spectacol / teatru / concert şi obligaţiile administratorilor 

acestor unităţi  
   Termen: pe timpul sezonului estival 2018, conform planificării 
   Răspunde: ISUJ prin Inspecţia de prevenire  

6. Concursurile profesionale cu SVSU/SPSU – faza judeţeană – 10.06.2018 
    Termen: iunie 2018 
    Răspunde: ISUJ prin Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa   

   Comunităţilor, serviciile voluntare/private pentru situaţii de  urgenţă 
7. Instructaj de pregătire anual cu directorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi personalul didactic 

desemnat să execute pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă 
   Termen: septembrie 2018   
   Răspund: reprezentanţii instituţiilor de învăţământ desemnaţi de către Inspectoratul 
   Şcolar Judeţean 

 

III. COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
1. Informarea operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 

Covasna şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, despre producerea, respectiv posibilitatea 
producerii unor situaţii de urgenţă;   

   Termen: permanent 
   Răspund: preşedinţii CLSU 
2. Asigurarea intervenţiei serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în cazul producerii situaţiilor de 

urgenţă, independent sau în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 
   Termen: permanent 
   Răspund: preşedinţii CLSU 
3. Intensificarea activităţilor desfăşurate de componenta preventivă a serviciilor voluntare pentru situaţii 

de urgenţă, în baza Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de 

prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă, aprobat prin OMAI nr. 160 din 2007 
   Termen: pe perioada sezonului estival 
   Răspunde: CLSU şi serviciile voluntare pentru situaţii de  urgenţă, administratorii  

  operatorilor economici şi  serviciile private pentru situaţii de urgenţă 
4. Participarea la cursurile de pregătire organizate la Centrul Zonal de Pregătire Cluj, astfel: 
- Curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, o dată  la 2-4 ani 
   Termen: iunie –septembrie 2018 
   Răspunde: personalul planificat 
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5. Instructaj de pregătire anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară/inspector de protecţie 
civilă/cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor încadraţi conform .MAI nr. 
106/2007   

   Termen: iulie  
   Răspund: preşedinţii CLSU 

 
IV. SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR COVASNA 
 

Nr. 

crt. 

 

MASURA 

   TERMEN      

          DE             

  REALIZARE 
1 Decolmatare pârâul Lutoasa aval localitatea Lutoasa L=2 km Trim II 
2 Stabilizare albie pârâul Chiuruş Trim III 
3 Corecţie albie Râul Negru aval pod exploatare Lunga L=150 m Trim II 
4 Decolmatare pârâul Covasna (derivaţia), aval pod fier Pachia, L=3 km Trim III 
5 Decolmatare pârâul Valea Mare, amonte pod Borosneul Mare, L=2 km Trim III 
6 Corecţie albie Râul Negru amonte pod lemn Sântionlunca L= 120 m Trim III 
7 Decolmatare pârâul Covasna intravilan Covasna L=700 m Trim III 
8 Refacere secţiune de scurgere canal amonte Ariuşd L=400 m Trim II 
9 Refacere secţiune de scurgere pârâul Vâlcele, localitatea Araci L=240 m Trim II 
10 Intr. subtraversare pârâul Tarlung, mal drept, amonte 450 m de puntea 

metalică, localitatea Lunca Mărcuş 
Trim III 

11 Consonlidare cu piatră brută Râul .lt, aval de staţia de pompare ANIF L= 
150 m  

Trim III 

12 Consonlidare cu piatră brută Tărlung intravilan Băcel, aval pod Garofina 
L=80 m 

Trim III 

13 Reparaţie subtraversare pârâul Tărlung, amonte pod Garofina, Băcel Trim II 
14 Reparare subtraversare pârâul Tarlung, mal drept, aval 5 m de puntea 

metalică, localitatea Lunca Mărcuş 
Trim III 

15 Decolmatare pârâul Arcus am. pod D578 L=500 m Trim II 
17 Decolmatare pârâul Haghig am. pod DJ103E, L=450 m Trim II 
18 Consolidare vegetetivă Râul .lt la Căpeni, Micloşoara, Aita Mare L=210 

m 
Trim II 

19 Aducere la cotă dig mal drept Râul .lt, amonte confluenţa pârâul Aita 
L=950 m 

Trim III 

20 Corecţie albie pârâul Cormoş la 2.1 km amonte localitatea Filia; L=250m Trim III 

 
V. INSPECTORATUL JUDEŢEAN IN CONSTRUCTII COVASNA 

 
1. Urmărirea respectării reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice  
produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităti naturale (cutremure de pământ, inundaţii, 
alunecări de teren, etc) sau provocate prin acţiuni ale omului (incendii, explozii, şocuri, deficienţe de 
concepţie şi/sau de execuţie), cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor. 
   Termen: permanent 
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2. Analiza stării tehnice  şi inventarierea zonelor critice la lucrările de aparare împotriva inundaţiilor 
(albiile cursurilor de apă, diguri de protecţie) şi la căile de comunicaţii. 
   Termen: 31 iulie 
3. Verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale, instituţii publice, agenţi 
economici şi personae fizice a prevederilor legale referitoare la: 
 - eliberarea autorizaţiilor de construire 
 - ocuparea temporară a unor terenuri din zona inundabilă 
 - exploatarea, utilizarea şi intreţinerea clădirilor, drumurilor şi construcţiilor de orice natură. 
   Termen: permanent 
4. Verificarea respectării prevederilor legale şi al reglementărilor tehnice referitoare la amplasarea 
balastierelor, carierelor şi funcţionarea acestora. 
   Termen: permanent  
 

VI. AGENŢIA  NAŢIONALĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, FILIALA 
COVASNA 
   
1. Monitorizarea canalelor de desecare aflate în administrarea ANIF Covasna; 
   Termen permanent 
2. Monitorizarea lucrărilor de combaterea eroziunii solului din administrarea ANIF Covasna; 
   Termen permanent. 
3. Asigurarea necesarului de apă pentru irigaţii în amenajarea de irigaţii Câmpu Frumos, cod 
amenajare 185 şi în amenajarea de irigaţii Moacşa, cod amenajare 186, conform contractelor multianuale, 
respectiv sezoniere, de livrare a a pei pentru irigaţii, încheiate cu .UAI Sf. Gheorghe, .UAI Ghidfalău şi 
.UAI Moacşa; 
    Termen: sezonul de irigaţii 2018  
4. Promovarea investiţiei  „ModernizareStaţie de Pompare de Bază – SPB Ghidfalău, judeţul 
Covasna” prin Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, 
aprobat prin HG nr. 793/2016, faza a doua de licitaţie publică – proiectare – execuţie ; 
    Termen: anul 2018-2019  
5. Susţinerea beneficiarilor de terenuri agricole în vederea înfiinţării .UAI .zun; 
    Termen: anul 2018 
6. Achiziţionarea unei motopompe de mare capacitate cu Q=600 mc/h, pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă cu precădere în amenajarea de desecare Hărman – Prejmer, sat Lunca Mărcuş; 
  Termen: anul 2018 
7. .bţinerea autorizaţiei de Gospodărire a Apelor pentru lucrările de desecare şi CES; 
  Termen: anul 2018 
8. Emiterea de avize şi acorduri de specialitate; 
  Termen: permanent 
 

VII. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
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1. Atenționarea  Serviciul Judeţean de Ambulanţă în vederea asigurării personalului suplimentar 

pentru reducerea riscului medical cauzat de temperaturi foarte ridicate. Astfel Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă poate să alerteze echipajele şi să suplimenteze  acolo unde numărul solicitărilor este în 
creştere. Datorită numărului redus de zile cu caniculă nu a fost necesară suplimentarea numărului de 

ambulanțe. (Din discuțiile purtate cu SAJ Covasna reiese că ar putea fi o problemă suplimentarea din 

cauza lipsei personalului de specialitate.) 
  Termen: permanent 

2. Atenționarea și urmărirea unităţilor  spitaliceşti din judeţ pentru întreprinderea tuturor măsurilor în 

scopul reducerii impactului negativ asupra stării de sănătate. 
  Termen: începând cu luna mai şi pe parcursul  sezonului estival 
3. Verificarea cu regularitate a condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţi sanitare prin 
asigurarea stocurilor de medicamente de urgenţă în special al medicamentelor pentru patologiile 
determinate-agravate de caniculă. 
  Termen: permanent pe parcursul sezonului estival 
4. Verificarea  regulată a  funcţionării generatoarelor de rezervă pentru asigurarea lanţului de frig a 
vaccinurilor şi medicamentelor.  

  Termen: odată pe lună cu ocazia distribuirii vaccinului se vor executa controale  la  lanțul 

de frig al cabinetelor medicale vaccinatoare.  Controale lunare între 20-25 ale fiecarei luni, impreună cu 
distribuirea vaccinului din depozitul antiepidemic al DSP. 
   
5. Instruirea CMF –urilor  asupra manipulării vaccinurilor în cazul  producerii  a unei pene de curent, 
şi păstrarea corespunzătoare a diferitelor tipuri de vaccinuri.   
  Termen: lunar 
6. Verificarea  unităţilor sanitare privind  rezervele  proprii de apă potabilă, datorită neajunsurilor 

constatate anul trecut necesită investiții suplimentare. 
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7. Instalarea în fiecare farmacie atât din mediul urban cât şi din mediul rural a punctelor de distribuire 
a apei potabile şi aer condiţionat. 
  Termen: 1 iunie 2018 

8. Atenționate primăriilor  din județ  în vederea  amenajării  punctelor  de distribuire a apei potabile. 

Verificarea în teren în urma  adresei  trimise pe 3 iulie 2017. 
9. Amenajarea  punctelor  de distribuire a apei potabile şi în cabinetele medicale familiale.  
  Termen: 1 iunie 2018. 
10. Comunicarea de recomandări populaţiei, sfaturi medicale utile pentru această situaţie prin 
intermediul mass media   
11. Intensificate controalelor sanitare privind condiţiile de cazare şi alimentaţie în tabere prin 
compartimentul de inspecţie sanitară, cu scopul  prevenirii  apariţiei  focarelor  de toxiinfecţie alimentară 
în această perioadă. 
  Termen : permanent pe parcursul sezonului estival 
12. Asigurarea  supravegherii calităţii produselor perisabile prin controlul lanţului de frig destinat 
alimentelor în unităţi comerciale, alimentaţie publică. 
  Termen : permanent pe parcursul sezonului estival 
13. Verificarea  condiţiilor de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor menajere. 
14. Intensificarea  acţiunilor de  control  privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din unităţile 

de producţie, desfacere, depozitare şi comercializare a produselor alimentare prin nspecția sanitară. 

  Termen : permanent pe parcursul sezonului estival 

15. Centralizarea tuturor cazurile de BDA, şi trimiterea celor pozitive la I.  Cantacuzino București 

pentru tipizare, cu o atenție sporită la tulpinile de EHEC, conform Metodologiei de supraveghere și 

control al bolilor diareice acute și a holerei  

  Termen: începând cu 1 iunie 2018  se va organiza raportarea datelor conform   
    metodologiei. 
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16. Asigura  permanenţei prin C.SUJ şi Serviciul de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile 
din cadrul DSP Covasna, prin telefon mobil pentru o intervenţie cât mai promptă  în caz de îmbolnăviri ca 
toxiinfecţii alimentare, botulism , SHU etc. conform normelor de alertă precoce şi rapidă   
17. Asigurarea materialelor dezinfectante (var cloros) pentru dezinfectarea fântâniilor în caz de ploi 

torențiale, după caniculă  

18. Controlul  regulat la  toate staţiile de salvare şi UPU-uri din judeţ pentru asigurarea asistenţei 
medicale cât mai corecte şi prompte.  
19. Raportarea  zilnică pentru perioadele cu cod galben, portocalu şi roşu la Centrul .perativ pentru 
Situaţii de Urgenţă din cadrul MS, în conformitate cu instrucţiunile MS  a următoarelor parametrii:  
 - nr.persoane căzute în stradă,  
 - nr.decese datorate caniculei,  
 - nr.solicitări la SAJ, UPU,  
 - nr.ambulanţe suplimentate, nr.obiective controlate. 
 
 

 VIII. DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR 

 
1. Monitorizarea acţiunilor privind supravegherea pestei porcine clasice, a pestei porcine africane, a 
dermatozei nodulare contagioase virale a bovinelor, a bolii limbii albastre, a encefalopatiei spongiforme 

transmisibile, precum și a pseudopestei- și influenței aviare. Supravegherea măsurilor de securitate 

epidemiologică privind introducerea bolilor menționate prin sistemul TRACES, la nivelul vămilor, a 

operatorilor economici care importă animale vii sau produse alimentare și nealimentare de origine 

animală, a exploatațiilor de porcine și a fondurilor de vânătoare. 

  Termen : permanent 
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2. Monitorizarea şi controlul aplicării măsurilor pentru prevenirea apariţiei Pestei Porcine Clasice 

(PPC) și acelei Africane (PPAfr.), prin: 

� monitorizarea şi supravegherea permanentă a PPC, a PP Africane instruiri cu medicii veterinari de 
liberă practică, administratorii exploataţiilor autorizate de porcine, gestionarii asociaţiilor de vânătoare, 
medici veterinari oficiali şi informarea CLCB şi prin  mass-media populaţiei privind pericolul apariţiei 

bolii pe teritoriul României, în funcție de evoluția situației epidemiologice internaționale. 

� efectuarea de controlale privind biosecuritatea în exploataţiile comerciale de porcine în contextul 

situaţiei epidemiologice privind PPC și PPAfr. 

� derularea campaniei de supraveghere activă a Pestei Porcine Clasice în exploataţiile  comerciale şi 
în raza de 3 km în jurul acestora în exploataţiile nonprofesionale. 
  Termen : permanent 
3. Monitorizarea şi controlul aplicării măsurilor de biosecuritate pentru prevenirea apariţiei 

pseudopestei aviare și a influenței aviare. 

 Termen : permanent. 
4. Inspecţia în exploataţiile nonprofesionale şi comerciale de animale – conform Regulamentelor UE 
nr. 1082/2003, nr. 494/1998 şi nr. 1505/2006 – privind biosecuritatea şi bunăstarea animalelor. 
  Termen : permanent. 

5. Realizarea unor controale oficiale privind aprobarea exploatațiilor comerciale de porcine în scopul 

efectuării comerțului intracomunitar cu carne și preparate din carne de porc; 

  Termen : permanent. 
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6. Verificarea în continuare a respectării cerințelor în privința Farmacovigilenței, Nutriției animale, 

Biocide și ecarisarea teritoriului;   

 Termen : permanent. 
7. Implementarea Procedurii specifice pentru inspecţia animalelor, confruntare cu BND, inspecţie 
pesta porcină clasică, pesta porcină africană, dermatoza nodulară contagioasă virală a bovinelor, 
salmonelozele zoonotice, EST şi screpie, conform HG. 341/2012. 
  Termen : permanent. 
8. Verificarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi 
înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultorii din judeţ, la nivelul 
exploataţiilor de animale care au utilizatori SNIIA proprii, conform .rdinului nr.  352/2015 şi a 

protocolului încheiat între ANSVSA și APIA central, acordul de delegare nr. A109/24.09.2015/ 15365/ 

01.10.2015 privind verificarea respectării de către agricultori a cerințelor legale în materie de gestionare 

(SMR 4-9 și SMR 11-13) și a bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) 

  Termen : permanent. 

9. Verificarea cerinţelor legale în domeniul proiectelor finanțate prin măsurile PNDR, conform 

protocolului încheiat între ANSVSA și AFIR. 

  Termen : permanent. 
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10. Continuarea controalelor oficiale privind stadiul de realizare a actiunilor sanitar veterinare și de 

păstrare a indemnității teritoriului, respectiv de realizarea planului cifric. Verificarea inspecţiilor în 

exploataţiile de animale, controale la cabinete veterinare privind deconturile legate de realizarea acțiunilor 

obligatorii ale Programului strategic național, și identificarea animalelor în conformitate cu planul de 

audit intern. 
  Termen : permanent. 

11. Controale privind verificarea respectării cerințelor sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor în unitățile de alimentație publică și în unitățile de comercializare a alimentelor, precum și 

urmărirea aspectelor igienice și tehnologice de producere, preparare, depozitare, transport și 

comercializare/servire a produselor alimentare, aspecte urmărite de personalul birourilor de specialitate și 
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de circumscripțiile de control al alimentelor, conform .rdinului ANSVSA nr.64/2007, a .rdinului 

ANSVSA nr.113/2008 si a .rdinului ANSVSA nr. 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, 
depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală. Activitate preponderentă privind 
sezonul estival, tabere pentru copii, pensiuni, restaurane etc. 
  Termen : permanent. 

12. Realizarea unor controale oficiale privind aprobarea exploatațiilor comerciale de porcine în scopul 

efectuării comerțului intracomunitar cu carne și preparate din carne de porc; 

  Termen : permanent. 
13. Controale tematice împreună cu organele de poliţie conform protocolului încheiat, privind furtul 
de animale, bunăstarea animalelor şi siguranţa alimentelor. Protocol: IPJ Covasna-Serviciul de ordine 

publică, .ficiul Județean de Zootehnie, DSVSA Covasna (nr.149068 din 02.02.2017/ 183 din 02.02.2017/ 

1599 din 02.02.2017) - Plan comun de acțiune pe linia respectării legislației naționale și comunitare în 

domeniul zootehnic și a celei privind identificarea și înregistrarea ecvideelor, circulația ecvideelor pe 

drumurile publice, precum și pentru prevenirea și combaterea furturilor de ecvidee. 

  Termen : permanent. 
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14. Controale tematice împreună cu organele de poliție și alte organe competente conform 

protocolului încheiat privind siguranța alimentelor, precum și controalele privitoare la trasabilitatea 

alimentelor, în cadrul Planului de măsuri ”INTERC.NECT” și a Planului de măsuri „AGR.-

ALIMENTARE” 
  Termen : permanent. 

15. Controale tematice în colaborare cu IPJ Covasna, IJJ Covasna, Garda Națională de Mediu 

Comisariatul jud.Covasna, DSVSA Covasna (nr.2536/24.02.2017) – conform Planului comun de acțiune 

pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol ”Stop braconajului 2018” 

  Termen : permanent. 

16. Verificarea în continuare a respectării cerințelor în privința :  

• Normelor sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare - .rdinul ANSVSA 
nr.187/2007; 
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• Normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind măsurile de supraveghere și 

control al unor substanțe și al unor reziduuri la animale vii și la produsele de origine animală – .rdinul 

ANSVSA nr.95/2007 și nr.199/2006; 

 Termen : permanent. 
17.  Urmărirea realizării programului strategic pe 2018.  
  Termen : permanent. 

 
IX. DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA 
 
 Desfăşurarea activitatii de apărare împotriva incendiilor la ocoalele silvice din cadrul Direcţiei 
Silvice Covasna, se va derula în baza Planului de intervenţie în păduri, aprobat de către preşedintele 
Comitetului Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Pentru dotarea corespunzătoare a subunităţilor cu unelte PSI, Comisiile tehnice de prevenire şi 
stingere a incendiilor, numite prin decizia conducătorului unităţii , inventariază dotarea cu mijloace de 
prevenire şi stingere a incendiilor stabilind pe baza normelor de dotare, necesarul, existentul şi deficitul. În 
baza acestor informaţii direcţia silvică va întocmi referate de necesitate şi oportunitate, urmând ca după 
aprobarea programului de achiziţii, de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, să procedeze la 
achiziţionarea de unelte şi aparatură de apărare şi stingere a incendiilor. 
 În perioada iunie-sept 2018 se vor întreprinde următoarele măsuri : 

1) Se va instrui întreg personalul de pază a pădurilor în scopul aprofundării cunoştinţelor pe linia 
Normelor PSI aprobate prin .MAI 163/2006 a Legii 307/2006 si a .M 1475 / 2006 conform dispoziţiei 
Şefilor de .coale ţi a tematicilor de instruire . 

  Termen: semestrial 
2) Se vor desfăşura în toate localităţile situate în raza subunităţilor activităţi cu caracter instructiv, 

educativ după cum urmează: 
 - La căminele culturale cu ocazia activităţilor cultural artistice,  se vor prelucra scurte conferinţe cu tema 
"Să apăram pădurea de foc". În şcoli, în grădiniţe cu sprijinul cadrelor didactice se vor prelucra normele 
PSI cu exemplificarea de cazuri de neglijenţă săvârşite de şcolari. Se vor instrui toţi muncitorii din 
exploatările forestiere ,culegătorii de ciuperci şi fructe de pădure, excursionişti, turişti şi toţi acei care îşi 
desfăşoară activitatea în preajma pădurii şi este necesar să cunoască şi să respecte normele PSI. Se vor 
publica periodic materiale informative în presă. 

  Termen: 29.06.2018           
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      3) În perioadele secetoase, vor fi atenţionate în scris, firmele de exploatare a lemnului, asociaţii de 
vanătoare, ciobani, pastori, despre faptul ca nu au voie sa facă foc la o distanţă mai mică de 100 m de 
pădure, iar pentru unitaţile agricole şi persoane fizice. Se vor publica materiale informative în presa locală 
care se vor afişa la primării.  
 
  4) Monitorizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile 
caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii, respectiv a suprafeţelor 
menţionate în "Lista punctelor vulnerabile la incendiu" ( cuprinse în planurile de autoapărare ale ocoalelor 
silvice) 
 Se vor întocmi planurile de patrulare  pentru punctele vulnerabile, în funcţie de evoluţia vremii, a 
temperaturii şi umidităţii  . 

  Termen: permanent 
 

 5) Intensificarea activităţii de pază şi patrulare în zonele expuse şi care favorizeaza producerea 
de incendii în fondul forestier naţional, organizarea şi efectuarea de patrulări în perimetrul fondului 
forestier, în zonele frecventate de turişti. Acţiunile vor fi programate şi pentru zilele de sâmbătă şi 
duminică. 
 6) Iniţierea de controale în parchete , unde se vor instrui muncitorii forestieri şi se va verifica dacă 
baracile din dotare au unelte şi materiale de stingere a incendiilor precum şi starea instalaţiilor de iluminat 
şi încălzit. Se va verifica dacă şefii de parchete au luat măsurile de prevenire a incendiilor. 

  Termen:  lunar conform planificării efectuate de Compartimentele Fond Forestier 
 7) Întreţinerea limitelor parcelare şi a potecilor prin înlăturarea arborilor uscaţi şi a resturilor 
vegetale înaintea începerii perioadei de secetă.  

  Termen: 13.07.2018 
8) Verificarea tuturor instalaţiilor de încălzit şi iluminat la sediile .coalelor, sediile de cantoane, 

districte .  
  Termen: trimestrial 

       9) Analiza trimestrială a activitaţii  PSI , a potenţialelor probleme şi stabilirea măsurilor ce se 
impun pentru rezolvarea acestora.  
   Termen: trimestrial 
 

X. SOCIETĂŢILE DE GOSPODĂRII COMUNALE DIN MUNICIPII ŞI ORAŞE vor 
întreprinde măsurile necesare, după caz, pentru: 
 
1. Asigurarea necesarului de apă pentru populaţie şi operatorii economici pe timpul sezonului estival; 
2. Stabilirea unor planuri de restricţii în alimentarea cu apă, care să fie puse în aplicare atunci când situaţia 
o impune; 
3. Stabilirea „treptelor” de diminuare a debitelor resurselor de apă în scopul folosirii judicioase a resursei 
la dispoziţie potrivit următoarei priorităţi: alimentarea cu apă pentru populaţie, sectorul industrial şi 
agricultură; 
4. Spălarea, curăţarea, igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă; 
5. Revizia şi repararea staţiilor de ridicare a presiunii apei pentru blocurile turn; 
6. Verificarea, repararea şi înlocuirea hidranţilor de incendiu defecţi; 
7. Curăţarea căminelor de vane; 
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8.Verificarea tehnică a echipamentelor mecano-hidro-electrice din cadrul staţiei de captare-tratare, 
pompare apă potabilă;  
9. Verificarea tehnică a echipamentelor din căminele de vane de pe reţeaua de apă potabilă a oraşului; 
   Termen: pe timpul sezonului estival 
   Răspund: Societăţile de Gospodării Comunale din municipii şi oraşe 
      Administraţia publică locală la nivelul comunelor. 
 

XI. MĂSURI COMUNE  
 
1. Evaluarea la nivelul tuturor structurilor deconcentrate/descentralizate, operatorilor economici, unităţilor 
de gospodărire locală şi a celorlalte instituţii, a capacităţilor de resurse tehnice în special, dar şi umane  
avute la dispoziţie, şi stabilirea unor măsuri concrete pentru menţinerea în stare de funcţionare a acestora, 
în cazul manifestării în eventualitate, a fenomenului de secetă hidrologică; 
   Termen:   01.06.2018 şi ori de câte ori este nevoie 
   Răspund: preşedintele CJSU, preşedinţii CLSU, inspector şef, prim adjunct, şef  
    centru operaţional  
2. Avertizarea  populaţiei din zona de competenţă, 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; 
   Termen: permanent 
   Răspund: Centrul .peraţional şi subofiţerii operativi din Dispeceratul pentru 
monitorizarea situaţiilor de urgenţă, preşedinţii CLSU 
3. Asigurarea pe întreg teritoriul judeţului a respectării măsurilor generale de prevenire a incendiilor la 
executarea lucrărilor cu foc deschis; 
   Termen: permanent 
   Răspund: CLSU, administratorii operatorilor economici 
5. Planificarea unor controale privind: verificarea respectării legislaţiei specifice privind protecţia 
mediului la distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile (.UG nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, ordinul comun 551/1475/2006 al MAI 
şi MAPDDR pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de 
caderile de grindina si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in 
domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz 
fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de 
padure), în scopul implicării active a autorităţilor în combaterea fenomenului de incendiere a vegetaţiei 
sau a deşeurilor de material lemnos (rumeguş); 
   Termen: permanent 
   Răspund: CLSU, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda  

     Naţională de Mediu – comisariatul judeţean Covasna 

5. Autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile necesare identificării şi semnalizării 
surselor de apă în care se realizează deversări industriale şi care prezintă risc de poluare, intensificării 
ecarisării teritoriului de reziduuri şi deşeuri de orice natură; 
   Termen: permanent 
   Răspund: SGA, Garda Naţională de Mediu - comisariatul judeţean     
   Covasna, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna 
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6. Asigurarea unui flux informaţional viabil şi multilateral între toate componentele sistemului judeţean de 
management  al situaţiilor de urgenţă; 
    Termen: permanent 
   Răspunde: ISUJ 
7. Verificarea viabilităţii sistemelor de înştiinţare a autorităţilor publice şi de alarmare a populaţiei din 
zonele cu risc la dezastre, precum şi a planurilor de intervenţie şi evacuare în caz de dezastru, de la 
obiectivele turistice 
   Termen: permanent 
   Răspunde: ISUJ, preşedinţii CLSU 
8. Constituirea unor echipe mixte compuse din personal al structurilor descentralizate şi deconcentrate ale 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi ai 
Autorităţii Naţionale Sanitară, Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea identificării unor 
locuri cu risc pentru producerea de epidemii şi epizootii; 
   Termen: pe timpul sezonului estival 
   Răspund: toate instituţiile cu atribuţii în domeniu 
 

C. LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI ESTIVAL 2018 
 
 Analiza în şedinţă ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă a  modului de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului în perioada sezonului estival 2017, valorificarea 
experienţei pozitive acumulate, în procesul gestionării situaţiilor de urgenţă; 
   Termen: până la data de 19.10.2018 

   Răspunde: Secretariatul tehnic permanent al CJSU 

 

Prezentul plan de măsuri poate fi completat cu măsuri şi sarcini ulterioare, prin grija 

secretariatului tehnic permanent al CJSU. 

        

 


