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3.  Colaborarea cu autorit ile publice locale pentru cazarea şi hr nirea persoanelor surprinse în 
trafic, sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase, specifice sezonului rece în spa iile 
identificate de c tre primari;  

Termen: când este cazul 

Responsabil: primarii comunelor aflate în zonele cu risc: Tiha Bîrg ului, Teaca, Gala ii 

Bistri ei, Budeşti i Romuli 
 

4.  Informarea şi/sau avertizarea primarilor cu privire la apari ia unor fenomene 

hidrologice/meteorologice periculoase, în func ie de datele primite de la MAI/ANMH, în vederea 

instituirii serviciului de permanen  la sediile prim riilor conform art. 6 şi 7 din HGR 1491/2004, 

respectiv a Ordinului Prefectului nr. 104/23.04.2010; 

Termen: când este cazul 

    Responsabil: col. Florea Constantin – inspector ef ISU ,,Bistri a”  
 

5.  Monitorizarea situa iei privind: 
(1) starea c ilor de comunica ii (rutiere, feroviare);  

Termen: pe perioada sezonului rece 

Responsabili:  Slavita Alexandru - şef sec ie SDN 

 Popescu Grigore Dorin - director executiv Direc ia Tehnic , Investi ii, Lucr ri 
Publice - CJ BN  

                   Poienar Victor - ef sec ia L8 CFR Bistri a 
 

      (2) depunerile de ghea  pe infrastructura de transport/distribu ie energie electric , respectiv 
afectarea sta iilor de transformare a energiei electrice; 

Termen: pe perioada sezonului rece 

Responsabil: Roman Alexandru – director FDEE Electrica Distribu ie Transilvania Nord –   

Sucursala de distribu ie a Energiei Electrice Bistri a 
 

      (3) evolu ia nivelurilor pe cursurile de ap  în special în zonele critice: poduri, pode e (CF, 
rutiere, forestiere), strangul ri ale albiei, etc., pentru a preveni apari ia unor blocaje de ghe uri 
sau cu diver i plutitori;  

Termen: pe perioada sezonului rece 

Responsabil: Rus tefan - director SGA BN 
 

 (4) supravegherea permanent  a sec iunilor critice i realizarea interven iei operative pentru 
prevenirea apari iei unor blocaje de ghe uri sau plutitori, asigurarea sec iunii corespunz toare de 
scurgere a apei pentru prevenirea/limitarea pagubelor. 

Termen: pe perioada sezonului rece 

Responsabil: Rus tefan - director SGA BN 

  

6.  Salvarea persoanelor surprinse de fenomene meteorologice extreme i acordarea asisten ei 
medicale de urgen ; 

Termen: permanent 

Responsabili: Col. Florea Constantin – inspector şef ISU ,,Bistri a” BN 

 dr. Andri oiu Anca – dir. DSP BN 

 dr. Muzsi Annabella – manager SAJ BN 

 dr. Rus Ovidiu Sever – medic şef UPU SMURD 
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7. Executarea misiunilor de c utare-salvare a persoanelor surprinse de fenomenele meteorologice 

extreme; 

Termen: la solicitare 

Responsabili: col. Florea Constantin – inspector ef ISU ,,Bistri a” 
                   Baciu Mircea – şef serviciu Serviciul Jude ean Salvamont BN 
 

8.  Executarea de misiuni de sprijin (c utare-salvare şi evacuare, transport persoane şi materiale, 
misiuni de sprijin aerian. etc.); 

Termen: când este cazul 

Responsabil: Col. Mircea Gologan - comandant U.M. 01331 
 

9.  Men inerea i asigurarea sistemelor de transport, energie, gaze i utilit i c tre popula ie şi 
ceilal i beneficiari; 

Termen: pe timpul sezonului rece 

Responsabili:Roman Alexandru - director FDEE Electrica Distribu ie Transilvania Nord – 

Sucursala de distribu ie a Energiei Electrice Bistri a 

 Dudaşu Cristian – şef sector S.C. DELGAZ S.A. 

                   Şandru Ioan – director S.C. AQUABIS S.A. 

                   Reprezentant CPL Concordia – filiala Cluj 
 

10.  Monitorizarea efectelor fenomenelor extreme asupra culturilor agricole;  

  Termen: pe timpul sezonului rece 

            Responsabil: Tab r  Ioan Nu u – director Direc ia pentru Agricultur  BN; 
 

11. Cunoaşterea situa iei privind femeile gravide în ultimele luni de sarcin , a persoanelor care 

urmeaz  tratament de dializ  sau, dup  caz, cu alte afec iuni, precum şi organizarea 
transportului preventiv al acestora c tre unit ile medicale abilitate; 

           Termen: când situa ia o impune 

  Responsabil: dr. Andri oiu Anca – director DSP BN 

            dr. Muzsi Annabella– manager SAJ BN 
   

12.  Organizarea activit ii de distribuire a ajutoarelor umanitare; 

 Termen: când este cazul 

 Responsabil: Ceclan Oprea Ciprian - subprefectul jude ului BN  
 

13.  Identificarea şi preg tirea unor spa ii special amenajate pentru depozitarea temporar  a 
produselor provenite din ajutoarele umanitare; 

Termen: când este cazul 

  Responsabil: Ioan Bogolin – director DSVSA BN 

               Tab r  Ioan Nu u – director Direc ia pentru Agricultur  BN 
  

14.  Organizarea şi desf şurarea unor ac iuni specifice pentru prevenirea şi combaterea 
infrac iunilor din fondul silvic, cu prec dere a furturilor de brazi, în scopul comercializ rii lor în 
perioada s rb torilor de iarn ; 

Termen: 03.12.2018 - 06.01.2019 

Responsabili: cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu - inspector şef IPJ BN 

   col. Furnea Florin - inspector ef IJJ BN 

                    Ivan Gheorghe – director Direc ia Silvic  ROMSILVA 

    Pop Daniel  -  ef serviciu Garda Forestier  Bistri a-N s ud 
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15.  Organizarea şi desf şurarea unor ac iuni pentru combaterea comer ului stradal cu produse 
pirotehnice, de c tre persoane neautorizate; 

Termen: 03.12.2018 – 06.01.2019 

Responsabil: cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu - inspector şef IPJ BN 

col. Furnea Florin - inspector ef IJJ BN 
 

16. (1) Monitorizarea atent  a locurilor unde se organizeaz  focuri de artificii, pentru evitarea 
producerii incendiilor sau accidentelor; 

      (2) Verificarea respect rii normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în locurile unde se 

organizeaz  discoteci, revelioane şi alte manifest ri cu aflux mare de persoane; 
Termen: decembrie 2018 - ianuarie 2019 

Responsabil: col. Florea Constantin – inspector şef ISU ,,Bistri a” 
 

17.  Desf şurarea de ac iuni specifice pentru asigurarea interven iilor în zona montan  a 
jude ului; 

Termen: permanent 

     Responsabili: Baciu Mircea – şef serviciu - Serviciul Jude ean Salvamont BN 
 

18.  Asigurarea unui sistem unitar de informare şi comunicare pe rela ia Institu ia Prefectului BN 

– ISUJ BN – IJP BN – IJJ BN – SGA BN – SDN – Consiliul Jude ean BN – SC Electrica SA –          

SC DELGAZ SA – AQUABIS BN pentru cunoaşterea imediat  a situa iei din jude  şi adoptarea 
m surilor operative necesare; 

Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabili:   

 - col. Florea Constantin – inspector şef ISU ,,Bistri a”; 
 - cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu - inspector şef IPJ BN 

 - col. Furnea Florin – inspector şef IJJ BN; 

 - Rus tefan - director SGA; 

         - Slavita Alexandru – director SDN; 

- Roman Alexandru – director FDEE Electrica Distribu ie Transilvania Nord – Sucursala de 

distribu ie a Energiei Electrice Bistri a.; 

 - Dudaşu Cristian – şef sector S.C. DELGAZ S.A.; 

 - Şandru Ioan – director S.C. AQUABIS S.A. 
 

19.  Organizarea ac iunilor de control cu privire la respectarea prevederilor legale şi a normelor 
sanitar – veterinare şi pentru siguran a alimentelor privind producerea, procesarea, depozitarea, 
transportul şi comercializarea produselor alimentare de origine animal  şi nonanimal  pe 
perioada s rb torilor de iarn ;  
   Termen: 03.12.2018 – 06.01.2019 

          Responsabil: Ioan Bogolin – director DSVSA BN 
 

20. Executarea de controale oficiale şi m suri pentru prevenirea apari iei toxiinfec iilor alimentare 
în urma consumului de alimente la festivit ile organizate cu ocazia zilelor de Cr ciun şi Revelion; 
 Termen: 03.12.2018 – 31.12.2018 

 Responsabili: Ioan Bogolin - director DSVSA BN 
 

21.  Verificarea respect rii condi iilor de depozitare şi comercializare a produselor alimentare de 
c tre unit ile de cazare turistic  şi alimenta ie public  care organizeaz  petreceri cu ocazia zilelor 
de Cr ciun şi Revelion; 
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Termen: 03.12.2018 – 31.12.2018 

Responsabili: Ioan Bogolin - director DSVSA BN 

   

22. Verificarea respect rii  condi iilor igienico-sanitare la unit ile de cazare turistic  şi alimenta ie 
public  care organizeaz  petreceri cu ocazia zilelor de Cr ciun şi Revelion; 

         Termen: 03.12.2018 – 31.12.2018 

 Responsabili: dr. Andri oiu Anca – director DSP BN 
 

23. Analizarea situa iei operative din zonele şi localit ile unde vor avea loc manifest ri publice de 
amploare sau cu risc, specifice s rb torilor de iarn , stabilirea i aplicarea m surilor, cu 
participarea tuturor structurilor cu responsabilit i în domeniu i implicarea reprezentan ilor 
autorit ilor administra iei publice locale. 
       

         Termen de implementare: 06.01.2019 

         R spunde: inspectorul şef al I.J.J. B.-N. – col. Furnea Florin 
 

24. Sprijinirea I.S.U. B.N., în desf şurarea ac iunilor de verificare a respect rii normelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor, în locurile unde se organizeaz  revelioane sau alte manifest ri 
cu aflux mare de persoane. 

Termen: pe timpul sezonului rece 

R spunde: inspectorul şef al I.J.J. B.-N. – col. Furnea Florin 
 

25. Participarea, la solicitare, la activit ile de limitare a efectelor unor situa ii de urgen , ca 
urmare a fenomenelor meteorologice periculoase deosebite (c deri masive de z pad , inunda ii 
etc.). 

        Termen: pe timpul sezonului rece 

  R spunde: inspectorul şef al I.J.J. B.-N. – col. Furnea Florin 
 

26. Executarea de activit i specifice pentru asigurarea interven iilor în zona montan  a jude ului 
Bistri a-N s ud. 
        Termen: pe timpul sezonului rece 

  R spunde: inspectorul şef al I.J.J. B.-N. – col. Furnea Florin 
 

27. Participarea, atunci când situa ia o impune, la transportul unor categorii de for e şi mijloace 
de interven ie, al persoanelor evacuate şi al altor resurse, precum şi la distribuirea apei şi hranei 
pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate. 
     Termen: pe timpul sezonului rece 

  R spunde: inspectorul şef al I.J.J. B.-N. – col. Furnea Florin 
 

28. Asigurarea m surilor de ordine public  şi de protec ie a zonelor în care s-a produs sau exist  
pericolul iminent de producere a unor situa ii de urgen  şi restabilirea ordinii publice în zona 

afectat  şi în imediat  vecin tate a acesteia. 
        Termen: pe timpul sezonului rece 

  R spunde: inspectorul şef al I.J.J. B.-N. – col. Furnea Florin 
 

29. Intensificarea cooper rii cu structurile participante în cadrul Planului de m suri şi ac iuni 
specifice sezonului rece pentru anul 2018-2019, în vederea eficientiz rii activit ilor specifice şi 
reducerii timpului de reac ie la interven ii; 

Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabil:  cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu - inspector şef IPJ BN 
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30. Monitorizarea condi iilor în care se desf şoar  circula ia pe drumurile publice în vederea 
prevenirii bloc rii drumurilor sau blocajelor în trafic, aten ie acordându-se locurilor cu risc ridicat 

în producerea accidentelor, precum şi zonelor cunoscute cu probleme pe linia circula iei rutiere în 
condi ii de iarn ; 

Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabil:  cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu- inspector şef IPJ BN 
 

31. Verificarea respect rii prevederilor legale şi atribu iilor specifice de c tre administratorii 
drumurilor şi societ ile responsabile cu activitatea de desz pezire;   

Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabil:  cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu- inspector şef IPJ BN 
 

32. Devierea circula iei, sau interzicerea accesului în zonele unde se pot crea blocaje ale c ilor de 
comunica ii care pot îngreuna interven ia utilajelor speciale, sau pune în pericol participan ii la 
trafic; 

Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabil:  cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu- inspector şef IPJ BN 
 

33. Informarea cet enilor şi participan ilor la trafic, inclusiv prin mass-media locala, cu privire la 

conduita preventiv  ce trebuie adoptat  atât de cet eni cât şi de conduc torii auto;  
Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabil:  cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu- inspector şef IPJ BN 
 

34. Verificarea respect rii de c tre participan ii la trafic a dot rii corespunz toare a 
autovehiculelor cu mijloace şi materiale antiderapante; 

Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabil:  cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu- inspector şef IPJ BN 
 

35. Asigurarea interven iei la evenimente şi în cooperare cu celelalte structuri MAI, precum şi 
autorit ile publice locale în func ie de necesit i şi situa ie; 

Termen: pe timpul sezonului rece 

     Responsabil:  cms. ef de poli ie Lup a Mihai Ovidiu - inspector şef IPJ BN 
 

36.  Asigurarea în regim de permanen  a echipelor de interven ie care s  ac ioneze rapid 
la orice solicitare a consumatorilor de gaze naturale; 

 Termen: pe timpul sezonului rece 

   Responsabil - Dudaşu Cristian – şef sector S.C. DELGAZ S.A.; 
 

37.  Asigurarea în regim de permanen  si consemn la domiciliu a personalului si a 
autovehiculelor pentru transport persoane şi echipamente specifice de interven ie şi a 
altor utilaje speciale, pentru interven ia în timp util la defec iunile care pot ap rea în 
sistemul de distribu ie a gazelor naturale din jude ul Bistri a-N s ud; 

 Termen: pe timpul sezonului rece 

   Responsabil - Dudaşu Cristian – şef sector S.C. DELGAZ S.A.; 
 

38. Sunt asigurate in acest sens 8 persoane si 4 autovehicule iar la nevoie se activeaz  

personalul Forma iilor de Lucru Bistri a si Beclean(40 persoane). 
 Termen: pe timpul sezonului rece 

   Responsabil - Dudaşu Cristian – şef sector S.C. DELGAZ S.A.; 
 




