MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Mihai Viteazul” al judeţului Covasna

Sfântu Gheorghe
Nr. ___________
din ___________
Exemplar nr.

APROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT
Sebastian CUCU
DE ACORD. ROG APROBAȚI
(Î) INSPECTOR TEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL JUDEŢULUI COVASNA
Locotenent colonel,
Constantin Adrian NĂSTUȚĂ

PLAN PROPRIU DE MĂSURI
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului I.G.S.U. nr. 21908 din
31.07.2017
Baza legală:
• Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 21908
din 31.07.2017;
• Raportul de evaluare a exerciţiului naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă PRO-CIV 2017, nr. 54422/22.06.2017;
• Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, republicată;
• Ordinul nr. 1259 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
1. Mediatizarea exerciţiilor de alarmare ce se vor desfăşura, lunar, în prima zi de miercuri
(„Miercurea alarmelor”), în vederea evitării producerii panicii în rândul populaţiei.
Răspunde: I.S.U. Covasna prin Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
Termen: lunar
2. Desfășurarea de antrenamente/exerciții de înștiințare și alarmare cu punerea în funcțiune a
sirenelor de alarmare.
Răspunde: I.S.U. Covasna prin Compartimentul Misiuni Protecție Civilă
Termen: lunar, în prima zi de miercuri lucrătoare
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3. Controlarea și verificarea modului de funcţionare a sistemului de înstiinţare - avertizare şi
alarmare prin acţiuni inopinate realizate de către personalul I.S.U.Covasna, la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale.
Răspunde: - I.S.U. Covasna prin Inspecția de Prevenire și Compartimentul Misiuni Protecție
Civilă
Termen: Permanent
4. Instruirea personalului cu atribuții în acționarea cu operativitate a sistemelor de
avertizare/alarmare de la nivelul autorităților locale și operatorilor economici, astfel încât să
fie în măsură să utilizeze echipamentele 24 de ore din 24, inclusiv fluxul informaționaldecizional.
Răspunde: I.S.U. Covasna prin Inspecția de Prevenire și Compartimentul Misiuni Protecție
Civilă
Termen: Permanent/ pe timpul controalelor și verificărilor
5. Actualizarea informațiilor de contact ale personalului cu atribuții în primirea/transmiterea
mesajelor şi acţionarea cu operativitate a sistemelor de alarmare de la nivelul autorităţilor
locale și operatorilor economici sursă de risc deținători de mijloace de alarmare, astfel încât să
fie în măsură să utilizeze echipamentele de înștiințare-alarmare cu maximă eficiență și
operativitate.
Răspunde: I.S.U. Covasna pe baza informărilor înaintate de președintele Comitetului Local
pentru Situații de Urgență
Termen: Permanent
6. Prezentarea concluziilor conform Raportului de evaluare al exercițiului național de înștiințare,
avertizare și alarmare în situații de protecție civilă – PROCIV 2017 și formularea propunerilor
în vederea îmbunătățirii sistemului de avertizare/alarmare a populației de la nivelul unităților
administrativ - teritoriale în ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență:
- efectuarea de către autoritățile administrației publice locale a unui studiu de audibilitate,
prin firme atestate în domeniu, în vederea stabilirii numărului de sirene necesare a fi
achiziționate și a locului optim de amplasare ale acestora;
- achiziționarea pentru fiecare cartier/sat component al orașelor/comunelor a numărului de
sirene stabilit prin studiul de audibilitate;
- întreținerea și verificarea mijloacelor de alarmare, pentru a se asigura funcţionarea
permanentă a acestora. Aceste lucrări se vor realiza numai prin firme specializate
autorizate, prin încheierea de contracte de mentenanță;
- achiziționarea unor centrale în vederea acționării centralizate a sirenelor electronice și a
celor electrice existente;
- repunerea în stare de operativitate a centralei de alarmare din Punctul de Comandă
Județean.
Răspunde: I.S.U. Covasna
Termen: în ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
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7. Transmiterea către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență a hotărârii Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență privind măsurile de îmbunătățire a sistemului de
înștiințare-alarmare.
Răspunde: Secretariatul Tehnic Permanent
Termen: la 3 zile după emiterea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgneță
8. Solicitarea periodică de la Comitetul Local pentru Situații de Urgență a stadiului îndeplinirii
măsurilor adoptate în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Răspunde: I.S.U. Centrul Operațional – Compartimentul Misiuni Protecție Civilă
Termen: Semestrial

(Î) Șef Centru Operațional
Lt.
Borboly Bela-Claudiu

Întocmit
Of. sp. II
Mr. Slăniceanu Anca-Hilda
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