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                                     APROB. 
PRE EDINTELE COMITETULUI JUDE EAN PENTRU 

                                 SITUA II DE URGEN  SIBIU 
                                                                              PREFECT, 
                                                                Adela – Maria MUNTEAN 

 
 
 
 

PLANUL  JUDE EAN DE M SURI 
pentru men inerea, asigurarea ordinii publice i creşterea gradului de siguran  a 
cet eanului, premerg tor şi în contextul s rb torilor de iarn , pentru perioada  

29.11.2017 – 08.01.2018  
 
 
 
 

    I. PREAMBUL  
 

     În fiecare an, premergător şi pe timpul sărbătorilor de iarnă, au loc multiple activităţi în spaţiul 
public, la care participă numeroase persoane, fapt ce impune adaptarea misiunilor din competenţa 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât să fie asigurată o capacitate corespunzătoare de 
acţiune şi intervenţie pentru menţinerea unui climat de normalitate, necesară creării condiţiilor creşterii 
gradului de siguranţă a cetăţenilor, inclusiv a gestionării posibilelor situaţii de urgenţă. 
     Astfel, începând cu data de 29 octombrie 2017 până în data de 08 ianuarie 2018 în județul Sibiu se  
vor desfăşura adunări populare, slujbe ocazionate de sărbătorile religioase consacrate, dar şi 
manifestări cultural - artistice cu public numeros, context în care este nevoie să fie dispuse şi aplicate 
măsuri coerente şi adecvate pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în pieţe sau în alte locuri 
publice, precum şi în zona lăcaşurilor de cult, cu precădere în  municipiile și orașele județului Sibiu.  
     Măsuri similare se impun şi ca urmare a aglomerărilor de persoane în staţiunile turistice de 
agrement montane, precum şi a creşterii valorilor de trafic pe căile rutiere şi pe calea ferată. 
     De asemenea, se constată o afluenţă sporită a cetăţenilor români şi străini, care vin să-şi petreacă 
sărbătorile de iarnă în județul Sibiu. Există posibilitatea să producă aglomerări în punctele de trecere a 
frontierei aeriene. 
    Tot în această perioadă se manifestă o creştere a activităţilor comerciale specifice sezonului de iarnă 
cu produse agroalimentare, brazi, materiale pirotehnice etc. 

                          ROMÂNIA 
 

      MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL SIBIU 
    Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen    
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   II. OBIECTIVELE AC IUNILOR: 
 

-creşterea vizibilit ii şi implicit a autorit ii structurilor M.A.I. din jude ;  
-creşterea gradului de siguran  al cet enilor, consolidarea parteneriatului prin ac iuni 
preventive şi de comunicare public ; 
-prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, de natur  contraven ional  sau penal ; 
-prevenirea tulbur rii ordinii publice şi prezen a activ  în zonele aglomerate, inclusiv în zona 
l caşurilor de cult în scopul descuraj rii comiterii de fapte antisociale, precum şi pe timpul 
adun rilor publice; 
-prevenirea accidentelor rutiere grave şi asigurarea unui trafic normal pe drumurile publice; 
-prevenirea intr rii pe teritoriul României a persoanelor/mijloacelor de transport care pot 
constitui un pericol pentru siguran a na ional  sau ordinea public ; 
-preg tirea autorit ilor publice şi a popula iei pentru r spuns în situa ii de urgen  şi dezastre 
naturale; 
-creşterea nivelului de securitate personal  a cet eanului prin îmbun t irea managementului şi 
creşterea capacit ii de interven ie; 
 
     Având in vedere aceste aspecte, la nivelul jude ului Sibiu s-au stabilit urm toarele m suri: 
 
 

      III. PENTRU CRE TEREA GRADULUI DE SIGURAN  A CET ENILOR I        
ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE PUBLIC  
 
     1. Intensificarea schimbului de informații cu structurile abilitate, intra și interinstituțional, în 
vederea cunoașterii riscurilor și vulnerabilităților cu incidență asupra ordinii și siguranței publice și 
realizarea de evaluări de risc pe domeniile  ce revin în competența fiecărei instituții.  
         - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Sibiu, Punct Poli ie Frontier  Aeroport Interna ional Sibiu.  
 
     2. Adaptarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică, în funcție de rezultatul evaluărilor 
efectuate, specificul situației operative existente la nivelul județului, în vederea realizării unui climat 
corespunzător de siguranță civică, precum și pentru prevenirea infracțiunilor în locurile publice.      
        - R spunde: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
     3. Creșterea vizibilității și prezența activă a efectivelor de ordine și siguranță publică în locurile 
aglomerate, inclusiv în zona lăcașelor de cult, în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale.  
        - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Sibiu, Punct Poli ie Frontier  Aeroport Interna ional Sibiu.  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
     4. Intervenţia operativă a structurilor M.A.I. la evenimente sesizate prin Sistemul Naţional Unic de 
Urgenţă 112, conform competenţelor. 
        - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Sibiu, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean, Punct Poli ie Frontier  Aeroport 
Interna ional Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
     5. Intensificarea acţiunilor de prevenire şi combatere a actelor de contrabandă şi evaziune fiscală, 
identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor aferente către 
bugetul de stat. 
       - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu, Punct Poli ie Frontier  Aeroport 
Interna ional Sibiu.  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
      
     6. Efectuarea de controale împreună cu structurile abilitate cu privire la modul de desfăşurare a 
activităţii în spaţiile de cazare turistică autorizate existente ia nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

mailto:institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro


 

Adresa: SIBIU, str. Andrei Şaguna nr. 10 / Nr. telefon: 0269/210104 / Nr. fax: 0269/218177 
Adresa de e-mail: institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro / adresa website: http://www.prefecturasibiu.ro 

      - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu i Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen  Jude ean  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
    
     7. Intensificarea cooperării şi acordarea sprijinului necesar/solicitat de direcţiile sanitar - veterinare, 
conform protocoalelor încheiate, în vederea efectuării activităţilor de control în pieţe agroalimentare şi 
centre comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din 
carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi prevenirea/combaterea faptelor ce ar 
putea afecta sănătatea populaţiei. 
      - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi 
Jude ean  Sibiu 
                                                                                                Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
    
     8. Prevenirea şi combaterea delictelor silvice şi intensificarea controalelor în zonele montane, pe 
căile de comunicaţie rutieră şi de cale ferată, precum şi în pieţe, în vederea prevenirii tăierii şi 
comercializării ilegale a brazilor. 
       R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Sibiu, Punct Poli ie Frontier  Aeroport Interna ional Sibiu.  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
    
    9. Organizarea şi executarea de acţiuni punctuale în mediile de interes operativ, baruri, discoteci, 
locuri de cazare, târguri, pieţe etc., în scopul prevenirii stărilor conflictuale, menţinerii şi asigurării 
ordinii şi liniştii publice. 
     - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Sibiu  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
    10. Desfăşurarea de acţiuni pentru verificarea legalităţii transportului rutier public de persoane şi 
mărfuri, a modului în care sunt respectate normele privind starea tehnică a autovehiculelor 
     - R spunde: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
   
    11. Dimensionarea corespunzătoare şi o prezenţă activă a poliţiştilor rutieri pe principalele artere de 
circulaţie, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele semnalate cu trafic intens, pentru 
verificarea echipării autovehiculelor pentru condiţiile de iarnă, prevenirea accidentelor rutiere, evitarea 
blocajelor şi fluidizarea circulaţiei. 
R spunde: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
     12. Desfăşurarea de acţiuni în comun pentru prevenirea şi combaterea furturilor de auto, depistarea 
şi prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii. 
      - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi 
Jude ean  Sibiu i al Punct Poli ie Frontier  Aeroport Interna ional Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
     13. Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind importul, depozitarea, 
comercializarea şi utilizarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoane juridice şi 
fizice. 
     - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Sibiu, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean, Punct Poli ie Frontier  Aeroport 
Interna ional Sibiu. 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
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     14. (1) Efectuarea de acţiuni şi controale privind legalitatea procesului de colectare, transport şi 
depozitare de valori monetare, atât de către societăţile specializate de pază, cât şi de alţi operatori care 
manipulează astfel de valori. 
            (2) Acordarea asistenţei tehnice de specialitate agenţilor economici, societăţilor comerciale şi 
turistice, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, transportului şi 
depozitării bunuriIor/valorilor. 
      - R spunde: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu             Perioada:29.11.2017 – 08.01.2018 
                                                                                                            
     15. Analiza situaţiei operative din zonele şi localităţile unde vor avea loc manifestări publice de 
amploare sau cu risc - specifice sărbătorilor de iarnă, stabilirea şi aplicarea măsurilor, cu participarea 
tuturor structurilor cu responsabilităţi în domeniu şi implicarea reprezentanţilor autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
      - R spunde: Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  Sibiu      Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
        16. Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor posibile riscuri 
de această natură în zone cu aglomerări mari de persoane, obiective de interes public, inclusiv lăcaşuri 
de cult, precum şi la obiectivele din responsabilitatea M.A.I. 
     - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Sibiu, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean, Punct Poli ie Frontier  Aeroport 
Interna ional Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
     17. Intensificarea activităţilor specifice pentru menţinerea climatului de normalitate în zona de 
frontieră şi a fluenţei fluxului de autovehicule şi de persoane în punctele de intrare/ieşire în/din ţară. 
     - R spunde: Punct Poli ie Frontier  Aeroport Interna ional Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
      18. Întărirea controlului specific efectuat în punctele de trecere a frontierei în scopul prevenirii şi 
combaterii fenomenului infracţional transfrontalier, precum şi al depistării eventualelor tentative de 
trecere ilegală a frontierei. 
     - R spunde: Punct Poli ie Frontier  Aeroport Interna ional Sibiu  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
19. Continuarea activităţilor de control privind respectarea normelor PSI, desfăşurate de către 
structurile IGSU cu sprijinul structurilor de ordine şi siguranţă publică, în spaţiile comerciale cu aflux 
mare de persoane. 
     - R spund: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean cu sprijinul Inspectoratului de 
Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018  
 
 
     IV. GESTIONAREA SITUA IILOR DE URGEN  SPECIFICE SEZONULUI DE IARN     
2017 - 2018 
 
     1. Evaluarea şi actualizarea planurilor de protecţie şi intervenţie, a celor de cooperare, a 
procedurilor elaborate la nivelul componentelor Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor 
de Urgenţă (SNMSU), inclusiv a punctelor de contact a structurilor implicate, la nivel instituţional. 
         - R spund: Institu ia Prefectului, Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  Sibiu, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

      2. Verificarea sistemelor de înştiinţare/alarmare pentru asigurarea avertizării în timp util a 
populaţiei asupra eventualităţii producerii unor fenomene meteorologice periculoase. 
       - R spunde: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
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      3. Evaluarea resurselor tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru situaţiile produse de fenomene 
meteorologice, la nivelul structurilor M.A.I si a instituțiilor deconcentrate din județul Sibiu. 
          Completarea cu echipamente şi materiale prevăzute pentru intervenţie în situaţii de urgenţă, în 
cadrul fiecărei structuri/unităţi. 
          - R spund: Institu ia Prefectului, Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  Sibiu, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

     4. Intensificarea activităţii de control tehnic de specialitate la operatorii economici, instituţii şi alte 
obiective din localităţi, în scopul prevenirii şi intervenţiei operative pentru asigurarea bunei 
funcţionări, în contextul sezonului rece, a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de gaze, a sistemelor de 
încălzire, a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă şi a mijloacelor tehnice de prevenire/stingere a 
incendiilor. 
     - R spund:Institu ia Prefectului, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

     5. Stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare, împreună cu administratorul drumurilor publice, care 
să asigure menţinerea viabilităţii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, respectiv instalarea semnalizării 
rutiere specifice sezonului rece, solicitarea montării panourilor parazăpezi pe zonele autostrăzilor, 
drumurilor naţionale şi judeţene cu risc mare de înzăpezire. 
        - R spund: Institu ia Prefectului, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

      6. Informarea cetăţenilor şi transmiterea de recomandări, inclusiv prin mass- media, referitor la 
modul de comportare în cazul existenţei unor avertizări de fenomene meteo extreme (cod galben, cod 
portocaliu, cod roşu) ori pentru situaţiile în care au fost surprinşi în afara locuinţei sau în mijloace de 
transport. 
      - R spund: Institu ia Prefectului, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu, Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean Sibiu, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean, Centrul 
Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

      7. Cunoaşterea, pe fiecare localitate, a situaţiei/evidenţei, pacienţilor care necesită tratament de 
specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) şi stabilirea de măsuri care să asigure prevenirea 
situaţiilor de risc pentru sănătatea acestora şi transportul la unităţile medicale în cazul avertizărilor 
privind fenomene meteorologice extreme. 
      - R spund: Institu ia Prefectului, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean - cu 
sprijinul inspectoratelor de poli ie, jandarmi şi poli ie de frontier , Direc ia de S n tate Public  
a Jude ului Sibiu                                                                              Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

      8. Participarea, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, la identificarea şi pregătirea 
spaţiilor necesare cazării temporare a persoanelor evacuate sau care necesită ajutor şi crearea 
condiţiilor necesare asigurării materialelor/bunurilor de strictă necesitate. 
       - R spund: Institu ia Prefectului,  Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

       9. Asigurarea transportului persoanelor fără adăpost în spaţiile special amenajate de autorităţile 
administraţiei publice locale, inclusiv prin implicarea în aceste activităţi şi a instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul protecţiei populaţiei (servicii de ambulanţă, poliţie locală şi ISU-SMURD). 
      - R spund: Institu ia Prefectului, Inspectoratul de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  Sibiu, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

      10. Instituirea unor restricţii privind circulaţia pe drumurile publice, inclusiv închiderea acestora, 
după caz, concomitent cu informarea cetăţenilor şi instalarea semnalizării de drum public închis, în 
condiţiile legii. 
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      - R spund: Inspectoratul de Poli ie Jude ean Sibiu, împreun  cu administratorii drumurilor 
publice şi Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
     
      11. Activarea Centrelor Judeţene de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei în situaţii de urgenţă 
pentru evaluarea situaţiei, stabilirea şi aplicarea măsurilor în corelare cu prognozele meteorologice. 
     - R spund: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  al Jude ului Sibiu, cu sprijinul 
Inspectoratului de Poli ie Jude ean  Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  Sibiu i al Punct 
Poli ie Frontier  Aeroport Interna ional Sibiu,  Institu ia Prefectului – Jude ul Sibiu  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 
       12. Asigurarea fluxului informaţional cu privire la evoluţia situaţiei operative şi a situaţiilor 
speciale ori cu risc major, datorate vremii nefavorabile şi fenomenelor meteorologice periculoase, 
pentru corelarea măsurilor şi a celorlalte activităţi din responsabilitatea M.A.I. 
      - R spund: Institu ia Prefectului, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Jude ean  
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
 

      13. Asigurarea funcționării optime a serviciilor de furnizare a utilităților publice. 
       - R spund: furnizorii de utilit i (energie electric , energie termic , ap -canal, 
telecomunica ii.                                                                                Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
                                                                                                             
 

       V.  ALTE M SURI 
 

        1. Asigurarea echilibrului necesar între resursele utilizate şi rezultatele obţinute în cadrul 
acţiunilor organizate şi desfăşurate. 
      - R spund: Inspectorii şefi ai inspectoratelor jude ene ale poli iei, jandarmeriei, poli iei de 
frontier , pentru situa ii de urgen  cu sprijinul prefec ilor        
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
        
       2. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, aflat sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii 
de Urgenţă îşi va desfăşura misiunile conform solicitărilor, putând suplimenta numărul de echipaje 
medicale din dotare în cazul atenţionărilor de fenomene meteorologice periculoase, cod portocaliu sau 
roşu în funcție de situație. 
       
        3. Unitatea de primiri urgenţe - UPU, de la nivel județean va asigura 24h din 24h asistenţa 
medicală de urgenţă. 
 

         4. Asigurarea suportului de comunicaţii necesar pentru funcţionarea corespunzătoare a centrelor 
operaţionale/similare, a legăturilor şi asigurarea personalului specializat în vederea remedierii 
operative a deranjamentelor IT şi în reţelele radiotelefonice, telefonice publice, RCVD şi speciale (TO, 
S, IC). 
          - R spunde: Oficiul Jude ean de Telecomunica ii Speciale Sibiu 
                                                                                                           Perioada: 29.11.2017 – 08.01.2018 
        
 
 
 
 
                                                                                                                           Intocmit, 
                                                                                                                   Daniel Cismaru 
 

 
 

Prezentat si aprobat in edin a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Sibiu din data de 
28.11.2017 
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