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PLAN DE MĂSURI 

AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PENTRU PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 2021 

 

I. OBIECTIVE 

 

➢  planificarea unui management eficient de prevenire şi protecţie, cu preponderenţă 

în zonele şi localităţile turistice, între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai 

Viteazul" al judeţului Covasna (structurile de intervenţie) şi cele cu care acestea 

cooperează în îndeplinirea atribuţiilor legale; 

➢ intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi la nevoie de limitare a urmărilor 

evenimentelor negative, specifice sezonului estival în întreaga zonă de competenţă; 

➢ dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice de 

agrement pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror situaţii de urgenţă; 

➢ realizarea unui parteneriat calitativ între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna, 

serviciile publice descentralizate şi deconcentrate, conducerile unor instituţii, complexe 

turistice şi organizaţii neguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru 

rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza interesele localnicilor şi turiştilor; 

➢ asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea 

misiunilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, inundaţii şi alte tipuri de 

risc specifice zonei de competenţă, în zonele şi localităţile cu potenţial turistic, limitarea şi 

înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii operative;  
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➢ optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă "Mihai Viteazul" al judeţului Covasna şi unităţile MAI din judeţ, precum şi a 

colaborării acestora cu instituţii şi organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii 

publice şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

 

II. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR 

 Adoptarea măsurilor, executarea acţiunilor organizate pentru asigurarea climatului 

de normalitate, prevenirea şi protecţia în localităţile şi zonele turistice, se vor realiza cu 

efective specializate, profesioniste, cu aportul personalului ce încadrează serviciile 

voluntare pentru situaţii de urgenţă de la nivelul UAT, 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 2021 se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele măsuri 

specifice: 

 

A. PREMERGĂTOARE SEZONULUI ESTIVAL 2021 

 

 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: 31.05.2021 

2. Planificarea  activităţilor de control tehnic de specialitate la operatorii economici ce 

desfăşoară activităţi de turism, agrement, tabere elevi, instituţii şi localităţi, în vederea 

depistării cauzelor generatoare de incendii, verificarea respectării condiţiilor care au stat la 

baza obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu, precum şi a modului de remediere a 

defecţiunilor constatate la controalele anterioare, în condiţiile respectării măsurilor 

necesare prevenirii/limitării răspândirii coronavirusului COVID-19; 

   Termen: iunie – septembrie 2021 

3.  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 

4. 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 
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5. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor 

comerciale şi turistice, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de 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  

6. 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  

 

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 

2. Efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a construcţiilor de captare, 

tratare şi distribuţie a apei, pentru reducerea pierderilor de apă; 

   Termen: premergător sezonului estival 

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 

7. Instruirea serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea pregătirii 

corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie pentru perioada sezonului estival.  

   Termen: premergător sezonului estival 

 

B. PE TIMPUL SEZONULUI ESTIVAL : 01.06.2021 -30.09.2021 

 

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 2021 
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   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 2021 

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 2021 

3. Menţinerea tehnicii şi celorlalte echipamente specifice în stare de intervenţie,  asigurarea 

necesarului de combustibili şi substanţe pentru stingerea incendiilor; 

   Termen: conform planificării 

a) Controale de fond la localități de pe raza județului Covasna; 

b) Controale tematice la SVSU/SPSU de pe raza județului Covasna;   

c) Obiective din categoria unităţilor de turism şi de agrement, tabere de copii, unităţi de 

cult, stabilite astfel prin planuri de măsuri dispuse de la nivel central, potrivit 

sezonului estival; 

d) Unităţi de alimentaţie publică; 

e) Unităţi de învăţământ; 

f) Controale de fond/tematice la unități de producție / depozitare; 

g) Control tematic foste platforme industriale; 

h) Obiective ce funcționează în clădiri de locuit colective (cu accent la cele care se 

încadrează în prevederile HGR 571/2016) 

   Termen: pe timpul sezonului estival 2021, conform planificării 

4. Desfăşurarea de activităţi de informare preventivă, pe timpul controalelor planificate, 

privind: 

a) Măsuri de prevenire a incendiilor la recoltarea cerealelor păioase şi arderea resturilor 

vegetale 

b) Mod de comportare în caz de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice 

atmosferice 

c) Comportarea participanţilor şi obligaţiile organizatorilor taberelor de copii şi elevi 

d) Comportarea în caz de caniculă  

e) Comportarea utilizatorilor şi obligaţiile administratorilor de hoteluri, pensiuni 

agroturistice, case de vacanţă 

f) Comportarea utilizatorilor sălilor de spectacol/teatru/concert şi obligaţiile 

administratorilor acestor unităţi  

   Termen: pe timpul sezonului estival 2021, conform planificării (în 

funcţie de evoluţia situaţiei determinate de virusul SARS-CoV-2) 



 5 

5. Instruire anuală cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  

   Termen: septembrie 2021, conform planificării (în funcţie de evoluţia 

situaţiei determinate de virusul SARS-CoV-2) 

6. Convocare de pregătire anuală cu inspectorii de protecţie civilă de la municipii, oraşe şi 

comune 

   Termen: septembrie 2021, conform planificării (în funcţie de evoluţia 

situaţiei determinate de virusul SARS-CoV-2) 

 

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 şi la 

Centrul Naţional  de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 

Urgenţă Ciolpani 

  Termen: iunie –septembrie 2021 (în funcţie de evoluţia situaţiei determinate 

de virusul SARS-CoV-2) 

   Răspunde: personalul planificat                      

 

IV. SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR COVASNA 

1. Decolmatare Râul Negru în dreptul localității Lemnia L= 0.7 km 

Termen: aprilie-iunie 

2. Decolmatare Râul Negru în dreptul localității Lemnia L= 0.5 km 
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Termen: iulie-septembrie 

3. Sistematizare deponii pârâul Cașin în dreptul localității Ruseni, L=250 m; 

Termen: aprilie-iunie 

4. Consolidare vegetativă pe două rânduri pârâul Cașin, mal stâng, amonte 500 m de pod 

DN 121, L=70 m; 

Termen: iulie-septembrie 

5. Consolidare vegetativă pe două rânduri pârâul Ghelința, mal drept, aval 300 m de sat 

Imeni, L=50 m; 

Termen: aprilie-iunie 

6. Consolidare vegetativă pe două rânduri pârâul Ghelința, mal drept, aval 400 m de sat 

Imeni, L=50 m; 

Termen: aprilie-iunie 

7. Consolidare pârâul Covasna, mal drept, aval 300 m de stația de epurare Covasna, L=70 

m; 

Termen: aprilie-iunie 

8. Consolidare vegetativă pe două rânduri Râul Negru, aval 1 k m de pod Telechia, L=80 

m; 

Termen: aprilie-iunie 

9. Decolmatare pârâul Covasna de la Pachia în amonte, L= 920 m; 

Termen: iulie-septembrie 

10. Decolmatare pârâul Păpăuți, aval pod DN13E, L= 2200 m; 

Termen: iulie-septembrie 

11. Decolmatare pârâul Zăbala, de la Halom în aval, L= 1000 m; 

Termen: iulie-septembrie 

12. Consolidare vegetativă pârâul Sâmbrezii, zona stația de epurare Sf. Gheorghe, L=70 m; 

Termen: aprilie-iunie 

13. Consolidare vegetativă pe un rând Râul Negru, mal drept, la HM 42, localitatea 

Chichiș, L=80 m; 

Termen: aprilie-iunie 

14. Decolmatare pârâul Lisnău, amonte pod DJ103B, L= 1,5 km; 

Termen: aprilie-iunie 

15. Consolidare vegetativă Râul Olt, L=90 m, la 2100 m aval DJ confluența pârâul Aita, 

L=50 m, la 200, amonte de confluența cu CN 61, L=40m; 

Termen: aprilie-iunie 

16. Consolidare vegetativă pârâul Baraolt, L=50 m, la 100 m aval DJ 131, L=30 m. la 50 

m, amonte pod DJ 131, L=20 m; 

Termen: aprilie-iunie 

17. Consolidare vegetativă pârâul Cormoș, L=170 m, amonte drum Zarandok mal drept, 

L=50 m la 500 aval de pod Tălișoara mal stâng=drept L=60m; 



 7 

Termen: aprilie-iunie 

18. Aducere la cotă dig mal stâng Râul Negru, localitatea Imeni, L=300m; 

Termen: iulie-septembrie 

19. Consolidare cu piatră dig lateral lac Moacșa, L=30 m; 

Termen: aprilie-iunie 

20. Consolidare cu piatră pârâul Ghelința, mal stâng la Imeni, L=40m; 

Termen: iulie-septembrie 

21. Stabilizare albie pârâul Chiuruș; 

Termen: iulie-decembrie 

22. Aducere la cotă dig mal stâng Râul Negru, amonte pod Leț, L=1 km/îndiguire Râul 

Negru și afluenți, nr. Inventar 21219; 

Termen: aprilie-iunie 

23. Nivelare dig mal drept pârâul Covasna, amonte 400 m de pod Bita, L=2000 m/dig 

pârâul Covasna, nr. Inventar 100861; 

Termen: aprilie-iunie 

24. Repartiție zid de sprijin pârâul Malnaș, localitatea Malnaș; consolidare mal pârâul 

Malnaș, com. Malnaș, nr. Inventar nr. 21534; 

Termen: aprilie-iunie 

25. Aducere la cotă dig Râul olt, dig Râul Negru, mal drept, localitatea Lunca Ozunului, 

L=1200 m; 

Termen: aprilie-iunie 

26. Repartiție subtraverse pârâul Tărlung mal drept aval 400 m de pod Vadu Zsofi, 

localitatea Lunca Mărcușului; 

Termen: iulie-decembrie 

27. Reparații aducere la cotă dig mal drept și consolidare cu piatră brută pârâul Baraolt, 

L=301 m, la 350 m amonte confluență Râul Olt; 

Termen: aprilie-iunie 

28. Intervenție corectivă stoparea eroziunii mal drept pârâul Lemnia, intravilan localitatea 

Mereni L=50 m; 

Termen: iulie-septembrie 

29. Decolmatare – sistematizare deponii pârâul Ozunca, L=1160 m; 

Termen: iulie-septembrie 

30. Recalibrare – decolmatare pârâul Rica amonte pod DC38, L=1200m; 

Termen: iulie-decembrie 

 

V. INSPECTORATUL JUDEŢEAN IN CONSTRUCȚII COVASNA 

 

1.Urmărirea respectării reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor 

tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităti  naturale (cutremure de 
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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 

2. Analiza stării tehnice şi inventarierea zonelor critice la lucrările de apărare împotriva 

inundaţiilor (albiile cursurilor de apă, diguri de protecţie) şi la căile de comunicaţii. 

  Termen: 31.07.2021 

3.Verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale, instituţii publice, 

agenţi economici şi persoane fizice a prevederilor legale referitoare la: 

- eliberarea autorizaţiilor de construire; 

- ocuparea temporară a unor terenuri din zona inundabilă; 

- exploatarea, utilizarea şi întreţinerea 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 

• Monitorizarea canalelor de desecare aflate în administrarea Agenţiei 

 Termen: permanent 

• Monitorizarea lucrărilor de combaterea eroziunii solului din administrarea Agenţiei 

 Termen: permanent 

• 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 apei pentru 

irigaţii, încheiate cu OUAI Sf. Gheorghe, OUAI Ghidfalău şi OUAI Moacşa  

 Termen: sezonul de irigaţii 2021 

• Susţinerea OUAI-urilor din cadrul amenajărilor de irigaţii şi anume OUAI Sf. 

Gheorghe în vederea accesării fondurilor europene prin submăsura 4.3 – investiţii 

pentru dezvoltarea infrastructurii agricole – silvice – Componenta infrastructură de 

irigaţii prin PNDR 2014 – 2020 – OUAI Sf. Gheorghe  a accesat fonduri; 

• Emiterea de avize şi acorduri de specialitate. 

 Termen: permanent 

VII. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

1. Atenţionarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă în vederea asigurării personalului 

suplimentar pentru reducerea riscului medical cauzat de temperaturi foarte ridicate. Astfel, 
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Serviciul Judeţean de Ambulanţă poate să alerteze echipajele şi să suplimenteze acolo unde 

numărul solicitărilor este în creştere. Din discuţiile purtate cu SAJ Covasna reiese că ar 

putea fi o problemă suplimentarea din cauza lipsei personalului de specialitate. 

  Termen: permanent 

2. Atenţionarea şi urmărirea unităţilor spitaliceşti din judeţ pentru întreprinderea tuturor 

măsurilor în scopul reducerii impactului negativ asupra stării de sănătate. 

  Termen : începând cu luna iunie 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. Odată pe lună cu ocazia distribuirii vaccinului 

vom face controale la lanţul de frig al cabinetelor medicale vaccinatoare. Controale lunare 

între 20 - 25 ale fiecărei luni, împreună cu distribuirea vaccinului din depozitul 

antiepidemic al DSP. 

  Termen: lunar 

5. Cu ocazia distribuirii vaccinului anti COVID de două ori pe săptămână se vor face  

controale la lanțul de frig al Centrelor de Vaccinare din județ. Fiecare centru este dotat cu 

ladă frigorifică de mare dimensiune cu loger pentru o eventuală întrerupere de curent 

electric sau defecțiune la frigiderele din dotare. 

  Termen: permanent 

6. Cabinetele medicale familiale vor fi instruie şi atenţionate cum trebuie să manipuleze 

vaccinul în caz de o eventuală pană de curent, precum și despre cum diferite vaccinuri 

trebuiesc păstrate. 

  Termen: activitate lunară 

7. Verificarea unităţilor sanitare privind rezervele proprii de apă potabilă.  

8. În fiecare farmacie atât din mediul urban cât şi din mediul rural trebuiesc instalate 

puncte de distribuire a apei potabile şi aer condiţionat. 

  Termen: 1 iunie 2021, unde este cazul 

9. Primăriile din judeţ vor fi atenţionate în vederea amenajării punctelor de distribuire a 

apei potabile. 

10. Amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile şi în cabinetele medicale familiale.  

  Termen: 1 iunie 2021 

11. Prin intermediul mass media se vor face recomandări populaţiei, sfaturi medicale utile, 

măsuri de prevenţie. 

  Termen: permanent 

12. Prin compartimentul de inspecţie sanitară vor fi intensificate  controalele sanitare 

privind condiţiile de cazare şi alimentaţie în tabere, cu scopul de a preveni apariţia 
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focarelor de toxiinfecţie alimentară în această perioadă. Asigurarea lor cu dezinfectante, 

respectarea măsurilor de igienă. 

  Termen: permanent pe parcursul sezonului estival 

13. Asigurarea supravegherii calităţii produselor perisabile prin controlul lanţului de frig 

destinat alimentelor în unităţi comerciale, alimentaţie publică. 

  Termen: permanent pe parcursul sezonului estival 

14. Verificarea condiţiilor de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor menajere. 

  Termen: permanent pe parcursul sezonului estival 

15. Inspecţia sanitară va intensifica acţiunile de control privind respectarea condiţiilor 

igienico-sanitare din unităţile de producţie, desfacere, depozitare şi comercializare a 

produselor alimentare. 

  Termen: permanent pe parcursul sezonului estival 

16. Conform Metodologiei de supraveghere şi control al bolilor diareice acute şi a holerei, 

vom centraliza toate cazurile de BDA (boala diareică acută), iar cele pozitive vor fi trimise 

la I. Cantacuzino Bucureşti pentru tipizare. Se va avea o atenţie sporită la tulpinile de 

EHEC, supravegherea eventualelor cazuri de SHU. Începând cu 15 iunie 2021 se va 

organiza raportarea datelor conform metodologiei. Vor fi introduse în supraveghere atât 

unităţile sanitare publice cât şi cele private, datele de laborator vor fi centralizate din toate 

laboratoarele publice sau private din judeţ. 

  Termen: 15 iunie – 30 octombrie 2021 

17. COSUJ şi Serviciul de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul 

DSP Covasna conform normelor de alertă precoce şi rapidă va asigura permanenţă, prin 

telefon mobil pentru o intervenţie cât mai promptă în caz de îmbolnăviri ca toxiinfecţii 

alimentare, botulism, SHU etc. 

  Termen: permanent pe perioada sezonului estival 

18. DSP -COSUJ va asigura material dezinfectant (var cloros) pentru dezinfectarea 

fântânilor în caz de ploi torenţiale, după caniculă. În caz de inundaţii vor fi luate măsurile 

de supraveghere recomandate de MS. 

  Termen: permanent pe perioada sezonului estival 

19. Controlul regulat la toate staţiile de salvare şi UPU-uri din judeţ pentru asigurarea 

asistenţei medicale cât mai corecte şi prompte, conform tematicii de control date de MS. 

  Termen conform graficului lunar 

20. În conformitate cu instrucţiunile MS se vor raporta zilnic pentru perioadele cu cod 

galben, portocaliu şi roşu la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MS 

conform următorilor parametrii: nr. persoane căzute în stradă, nr. decese datorate caniculei, 

nr. solicitări la SAJ, UPU, nr. ambulanţe suplimentate, nr. obiective controlate. 

  Termen: permanent pe perioada sezonului estival 
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 VIII. DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR 

 

Sunt programate controale, audituri, evaluări și încadrări în grupe de risc conform 

Ordinului ANSVSA nr. 35/2016. 

 

Nr.

crt. 

Nr.controale 

planificate 

Tipul unităților 

1. 3 depozite frigorifice 

2. 2 unități de reambalare 

3. 60 piețe agroalimentare 

4. 12 abatoare 

5. 84 unități de procesare carne 

6. 17 centre colectare lapte 

7. 6 unități de procesare a laptelui materie primă 

8. 1 unitate de procesare vezici și intestine 

9. 56 carmangerii 

10. 30 măcelării 

11. 57 centre prelucrare lapte integrate în exploatație 

12. 3 centre prelucrare lapte independent 

13. 58 ferme/exploatații de animale producătoare de lapte 

14. 36 automate de vânzare directă a laptelui crud 

15. 114 restaurante și alte unități în care se prepară și se servesc 

mâncăruri gătite (terase sau catering) 

16. 18 cantine (terase sau catering) 

17. 3 pizzerii 

18. 2 laboratoare de cofetărie/patiserie 

19. 6 cofetării/patiserii (terase) 

20. 12 pensiuni turistice în care sunt preparate și servite 

alimente 

21. 4 depozite alimentare 

22. 6 hipermarket/supermarketuri 

23. 230 magazine alimentare 

24. 3 puncte de vânzare mobile 

25. 5 catering 

26. 2 stații de spălare și dezinfecție mijloace de transport 

În aceeași perioadă se vor recolta probe conform programului strategic cifric 2021 și se vor 

verifica unitățile corespunzător tematicilor primite prin note de serviciu de la ANSVSA.  

 

Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală  (SCOSBA) 

 

Nr.crt ACTIVITĂŢI EFECTUAT 

DE CĂTRE 

RĂSPUND  

DE 

TERMEN 
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REALIZARE 

1 Vaccinare antirabică 

orală vulpi 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO 

 şi 

administratorii 

fondurilor 

cinegetice 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

administratorii 

fondurilor 

cinegetice 

30.06 2021 

2 Finalizarea acțiunilor de 

tuberculinare bovine şi 

caprine 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

31.6.2021 

3 Finalizarea vaccinărilor 

anticărbunoase la 

bovine, ovine caprine, 

cabaline 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

30.05.2021 

5 Finalizarea 

supravegherii LEB, 

Bruceloză bovină 

,bruceloza melitensis 

ovină şi caprină la 

femelele și speciile 

ovină şi caprină 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

30.05.2021 

6 Finalizarea 

supravegherii în 

Brucella melitensis la 

berbeci și a brucelozei 

porcine 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

30.09.2021 
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7 Finalizarea 

supravegherii pentru 

Anemia infecţioasă a 

cabalinelor 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

30.04.2021 

8 Efectuarea 

supravegherii aferente 

lunii Iunie pentru 

Bluetongue 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

15.06.2021 

9 Efectuarea 

supravegherii aferente 

lunii Septembrie pentru 

Bluetongue 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

15.09.2021 

10 Controale privind 

Bunăstarea  animalelor 

la păşune în perioada 

caniculară 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul  

cu bunăstarea 

din SCOSBA 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

cu bunăstarea 

din SCOSBA 

01.06-

30.09.2021 

11 Supraveghere 

permanentă privind 

Pesta Porcină 

Africană,Gripa Aviară  

Encefalopatiile 

Spongiforme 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari 

concesionari 

Medicii 

veterinari de 

CSVSAO şi 

responsabilul 

pe boala din 

SCOSBA 

PERMANENT 

 

Responsabili pentru aceste activități : SCOSA și CSVSAO. 
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IX. DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA 

1. Se va instrui întreg personalul de pază a pădurilor în scopul aprofundării 

cunoştinţelor pe linia Normelor PSI aprobate prin OMAI 163/2006 a Legii 307/2006 şi a 

OMAI 1475 /2006 conform dispoziţiei şefilor de ocoale şi a tematicilor de instruire. 

Termen: semestrial 

2. Se vor desfăşura în toate localităţile situate în raza subunităților, activități cu 

caracter instructiv, educativ după cum urmează: 

 - la căminele culturale cu ocazia activităţilor cultural artistice, se vor prelucra scurte 

conferinţe cu tema "Să apărăm pădurea de foc". În şcoli, în grădiniţe cu sprijinul cadrelor 

didactice se vor organiza prezentări privind educaţia civică pe tematica prevenirii 

incendiilor de vegetaţie forestieră cu exemple sugestive.  

- se vor instrui toţi muncitorii din exploatările forestiere, culegătorii de ciuperci şi 

fructe de pădure, excursioniştii, turiştii şi toţi aceia care îşi desfășoară activitatea în 

preajma pădurii și este necesar să cunoască şi să respecte normele PSI. Se vor publica 

periodic materiale informative în presă. 

Termen: 11.06.2021 

  3. În perioadele secetoase, vor fi atenţionate în scris, firmele de exploatare a 

lemnului, asociaţiile de vânătoare, ciobani, păstori, despre faptul că nu au voie să facă foc 

la o distanţă mai mică de 100 m de pădure, iar pentru unităţile agricole şi persoane fizice se 

vor publica în presa locală şi se vor afişa la primării materiale informative.  

  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 umidității. 

Termen: permanent 

 5. Intensificarea activităţii de pază şi patrulare în zonele expuse şi care favorizează 

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 și duminică. 

     6.  Iniţierea de controale în parchete, unde se vor instrui muncitorii forestieri şi se va 

verifica dacă barăcile din dotare au unelte şi materiale de stingere a incendiilor precum şi 

starea instalaţiilor de iluminat și încălzit. Se va verifica dacă şefii de parchete au luat 

măsurile de prevenire a incendiilor. Se va organiza un sistem de alertare în caz de incendiu, 

care să fie cunoscut de toţi muncitorii. 

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: 20.07.2021 

8. Verificarea tuturor instalaţiilor de încălzit şi iluminat la sediile Ocoalelor, sediile 

de cantoane, districte.  
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Termen: trimestrial 

 9. Efectuarea de controale tehnice de specialitate ale activităţii de prevenire şi 

stingere a incendiilor la subunităţi. 

Termen: trimestrial 

       10. Analiza trimestrială a activităţii PSI, a potenţialelor probleme şi stabilirea 

măsurilor ce se impun pentru rezolvarea acestora.  

  Termen: trimestrial 

 11) Se vor lua măsuri în vederea completării și reactualizării organizarii activității de 

apărare împotriva incendiilor, în cazul modificării situației din ocolul silvic; 

 Termen de execuție : ori de câte ori situaţia o impune 

12) Se vor efectua controale sistematice privind  respectarea normelor de prevenire 

și stingere a incendiilor și de dotare cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a 

incendiilor din raza de activitate a ocoalelor silvice, asigurând înlăturarea operativă a 

stărilor de pericol, cauzelor de incendiu și a celorlalte nereguli în activitatea de apărare 

împotriva incendiilor; 

13) Vor fi luate măsuri în vederea menținerii în stare de funcționare permanentă a 

dotărilor și efectuarea la timp a întreținerilor, reviziilor, verificărilor și reparațiilor, ținând 

evidența tuturor mijloacelor de protecție și stingere a incendiilor din raza de activitate a 

ocoalelor silvice ; 

Termen de execuție: semestrial 

14) Se vor stabili și urmări măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, ce vor 

trebui respectate și aplicate de către angajații operatorilor economici, culegătorii de fructe, 

apicultori, paznicii pastorali și alte persoane ce desfășoară activități sezoniere în apropierea 

zonelor împădurite sau în fondul forestier 

Termen de execuție: 11.06.2021 

15) Se vor stabili și marca drumurile permise circulației autovehiculelor. Pe 

drumurile interzise se vor monta bariere și indicatoare corespunzătoare. 

Termen de execuție: 11.06.2021  

 

X. SOCIETĂŢILE DE GOSPODĂRII COMUNALE DIN MUNICIPII ŞI ORAŞE vor 

întreprinde măsurile necesare, după caz, pentru: 

 

1. Asigurarea necesarului de apă pentru populaţie şi operatori 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; 
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7. Curăţarea căminelor de vane; 

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: 01.06.2021 şi ori de câte ori este nevoie 

   Răspund: preşedintele CJSU, preşedinţii CLSU 

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: ISU, 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 

4. Planificarea unor controale privind: verificarea respectării legislaţiei specifice privind 

protecţia mediului la distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile 

(OUG 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 căderile de 

grindină și secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență în 

domeniul fitosanitar - invazii ale agenților de dăunare și contaminarea culturilor agricole 

cu produse de uz fitosanitar și a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență 

ca urmare a incendiilor de pădure), în scopul implicării active a autorităţilor în combaterea 

fenomenului de incendiere a vegetaţiei sau a deşeurilor de material lemnos (rumeguş); 

   Termen: permanent 
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   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 

6. Asigurarea unui flux informaţional viabil şi multilateral între toate componentele 

sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă; 

   Termen: permanent 

   Răspunde: ISUJ, componentele sitemului de management al situaţiilor 

de urgenţă 

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 Afacerilor 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 2021 

 

 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 2021, valorificarea experienţei pozitive acumulate, în procesul gestionării situaţiilor de 

urgenţă; 

   Termen: până la data de 31.10.2021 

   Răspunde: Secretariatul tehnic permanent al CJSU 

Prezentul plan de măsuri poate fi completat/modificat cu măsuri şi sarcini ulterioare, 

în funcţia de evoluţia situaţiei epidemiologice în condiţiile respectării măsurilor  
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