
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind aprobarea Programului pentru asigurarea securit ii cet enilor

premerg tor i pe timpul manifest rilor religioase organizate de s rb torile Pascale

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam :
- Având în vedere prevederile Hot rârii de Guvern nr. 557/2016 privind

Managementul tipurilor de risc;

- Cunoscând Ordinul Prefectului jude ului Neam  nr. 75 din 07.02.2022

privind modificarea i completarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 36 din

29.01.2021 privind reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

Neam i a grupurilor de suport tehnic;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului

nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu

modific rile i complet rile ulterioare;

HOT TE:

Art. 1. Se aprob Programul pentru asigurarea securit ii cet enilor

premerg tor i pe timpul manifest rilor religioase organizate de s rb torile

Pascale, prev zut în anexa la prezenta hot râre.

Art. 2. Primarii vor convoca, în edin  extraordinar , pân  pe data de

14.04.2022, comitetele locale pentru situa ii de urgen  în vederea stabilirii m surilor

specifice de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri.



Art. 3. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam

va transmite prezenta hot râre autorit ilor i persoanelor interesate.

PRE EDINTE,

PREFECT

Vasile – Adrian NI

Nr. 25
Piatra Neam , 11 aprilie 2022



Anex  la Hot rârea nr. 25 din 11.04.2022

Programul pentru asigurarea securit ii cet enilor premerg tor i pe timpul
manifest rilor religioase organizate de s rb torile Pascale

1. Executarea activit ilor de informare preventiv  a cet enilor prin modalit ile
avute la dispozi ie (posturi locale de televiziune, afi aj la prim rie i alte zone
intens frecventate de cet eni etc.), asupra:
a. Prevederilor referitoare la m surile de prevenire privind ap rarea

împotriva incendiilor:
Accesul credincio ilor în incinta l ca ului de cult s  fie permis în limita
capacit ii bisericii;
În condi iile unui num r foarte mare de credincio i, se recomand  desf urarea
slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
Men inerea u ilor de acces/evacuare în pozi ie deschis , în mod obligatoriu, pe
timpul slujbelor religioase;
În cazul organiz rii slujbelor religioase în bisericile din lemn, nu se va permite
aglomerarea credincio ilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de
dimensiuni mici, au c ile de evacuare insuficiente i prezint  un risc foarte
mare de incendiu;
Evitarea desf ur rii slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs
de restaurare / renovare i interzicerea desf ur rii lor în obiective în care sunt
amplasate schele;
Desemnarea, de c tre preo i, a unor persoane responsabile, cu atribu ii de
supraveghere atent  a activit ilor din interiorul bisericilor i de interven ie
operativ , cu mijloace de stingere proprii (sting toare de incendiu);
Enoria ii vor men ine o distan  de siguran  fa  de cei din jurul lor, pentru a
evita contactul dintre lumân ri i hainele sau p rul acestora;
Depunerea lumân rilor se va face numai în locurile special amenajate în acest
sens (ex: t vi metalice umplute cu nisip), în exteriorul l ca elor i la distan a
de siguran  fa  de elemente combustibile;
Efectuarea, prin grija personalului clerical de la biserici i m stiri, a unei
verific ri dup  terminarea slujbelor religioase, pentru înl turarea oric rei
eventuale surse de ini iere a unui incendiu: stingerea lumân rilor la terminarea
activit ilor i evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii,
deconectarea aparatelor electrice i a instala iei de iluminat;
Parcarea autoturismelor persoanelor care particip  la slujbele religioase, se va
face astfel încât s  nu se blocheze c ile de acces pentru autospecialele de



interven ie în cazul producerii unor situa ii de urgen  sau s  împiedice accesul
la hidran ii exteriori de incendiu.
Supravegherea permanent  a copiilor pe timpul desf ur rii slujbelor;

în cazul izbucnirii unui incendiu pe timpul slujbelor religioase
se recomand :

o  nu intre în panic i s  î i p streze calmul;
o  anun e începutul de incendiu la num rul unic 112;
o  acorde prioritate la evacuare copiilor i femeilor;
o  identifice i s  utilizeze mijloacele ini iale de stingere a

incendiilor;
o  permit  accesul for elor de interven ie pentru stingerea

incendiului.

la sosire acas  dup  slujba de Înviere, se recomand :
o amplasarea lumân rilor aprinse în suporturi stabile, la distan e de

siguran  fa  de materialele combustibile;
o copiii nu vor fi l sa i nesupraveghea i în înc perile în care se afl

lumân ri/candele aprinse;
o stingerea lumân rilor/candelelor în momentul în care se merge la

culcare.

b. Prevederilor referitoare la m surile dispozitivelor de ordine public  din
competen a Inspectoratului de Poli ie Jude ean Neam :

Adaptarea corespunz toare a dispozitivelor de ordine public i intensificarea
ac iunilor de patrulare în sta iile de cale ferat i pe celelalte mijloace de
transport în comun, cunoscute cu un aflux ridicat de persoane.
Dimensionarea corespunz toare i asigurarea unei prezen e active, la vedere, a
poli tilor rutieri pe principalele artere de circula ie, în punctele cu risc ridicat
de accidente i la orele semnalate cu trafic intens i instituirea unor filtre, pe
principalele artere rutiere i la intr rile/ie irile în/din localit i, pentru controlul
respect rii prevederilor legisla iei rutiere.
Asigurarea prezen ei active, la vedere, a poli tilor, în uniforma adecvat i cu
mijloacele din dotare, în zonele turistice / de agrement, proximitatea

ca urilor de cult, a zonelor pretabile desf ur rii manifesta iilor publice, în
locurile unde se concentreaz  un num r mare de persoane precum i pe
principalele rute ce converg spre / dinspre grani , în scopul descuraj rii
comiterii de fapte antisociale.
Interven ia operativ  a dispozitivului de ordine i siguran  public  la
evenimentele sesizate prin SNUAU 112, conform competen elor, cu



respectarea procedurilor privind modul de interven ie i a celorlalte activit i
specifice pe aceast  linie.
Asigurarea unor rezerve de interven ie la nivelul Serviciilor Operative /
Poli iilor municipale i or ene ti / Sec iilor de Poli ie Rural , care, la
solicitare, s  intervin  pentru sprijinirea elementelor de dispozitiv existente, în
vederea evit rii producerii unor evenimente deosebite.
Asigurarea, în plan ac ional, a unui nivel ridicat de interoperabilitate între
structurile IPJ Neam  cu cele alor celorlalte structuri M.A.I din jude ul Neam
precum i cele ale Poli iei Locale.
Rela ionarea cu celelalte structuri corespondente teritorial, în vederea
elabor rii unor planuri de m suri comune, dup  caz, pentru gestionarea, în
sistem integrat, a situa iei operative specifice.
Organizarea de ac iuni specifice punctuale, în sistem integrat, pentru
depistarea, identificarea i tragerea la r spundere a persoanelor care încalc
prevederile legale.
Intensificarea mediatiz rii, prin intermediul mass-media, a activit ilor
preventive desf urate de efectivele de poli ie rutier , precum i a
recomand rilor destinate conduc torilor auto etc.

c. Prevederilor referitoare la m surile privind misiunile din competen a
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Neam :

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 550/ 2004 privind organizarea i
func ionarea Jandarmeriei Române, cu ocazia S rb torilor Pascale, Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean Neam  va executa urm toarele tipuri de misiuni:

Asigurarea ordinii publice la manifest rile religioase cu publice numeros ce se
vor organiza cu prilejul s rb torii  religioase ”Duminica Floriilor”, celebrat
atât de credincio ii catolici cât i de cei ortodoc i.
Asigurarea ordinii publice în zona l ca urilor de cult unde se vor desf ura
manifest ri religioase cu public numeros cu ocazia s rb toririi Pa telui Catolic
i a Pa telui Ortodox.

Asigurarea ordinii publice pe timpul altor tipuri de adun ri publice (sportive,
promo ionale, comerciale, etc.) ce se vor organiza i desf ura în perioada

rb torilor Pascale.
Intensificarea activit ilor specifice men inerii ordinii publice în sta iunile
montane i pe traseele turistice adiacente, cunoscute cu aflux mare de turi ti,
precum i în zona obiectivelor de interes istoric i religios de pe raza jude ului,
inând cont i de zilele libere din perioada S rb torilor Pascale.

Interven ia specializat  atât prin dispozitivele proprii cât i prin cele integrate
pentru gestionarea i solu ionarea evenimentelor ce pot ap rea in spa iul
public.



d. Prevederilor referitoare la m surile din competen a Direc iei de
tate Public  Neam :

Procura i produsele alimentare, mai ales cele u or perisabile, cum ar fi carnea
i pe tele proasp t, preparatele din carne i pe te, ou le numai din locuri

autorizate care asigur  condi iile igienico-sanitare specifice i unde exist
certitudinea c  aceste produse au fost supuse controlului sanitar-veterinar. Nu
cump ra i produsele expuse spre vânzare pe trotuare, în portbagajele
autoturismelor etc..
Verifica i cu aten ie din punct de vedere organoleptic (aspect, miros, culoare)
calitatea produsele alimentare pe care dori i sa le cump ra i.
Nu achizi iona i produse alimentare care prezint  urme de mucegai, care au
data limit  de consum sau au termenul de valabilitate expirat, alimentele
preambalate care prezint  ambalajele deteriorate i pentru care exist
suspiciunea deterior rii con inutului.
Cump ra i carnea numai din m celarii, magazine alimentare sau locuri special
amenajate in pie e. Carnea trebuie transportat  în condi ii igienice si va fi
depozitat  la temperaturi de refrigerare, respectiv, 0 - 4 grade C.
Evita i cump rarea ou lor a c ror coaja este cr pat , murdara sau sparta.
Cump ra i cozonac, pasc i produse de patiserie numai din locuri autorizate.
Pasca i cozonacul trebuie s  fie ambalate i s  aib  termenul de valabilitate
indicat.
Recomand ri generale privind igiena produselor alimentare

- sp la i-v  bine mâinile cu s pun i ap  cel pu in 20 de secunde înainte de
a preg ti orice fel de mâncare,

- folosi i toc toare separate pentru carne i pe te nepreparate,
- ti i alimentele la temperatura recomandat ,
- ori de câte ori este posibil, p stra i alimentele perisabile refrigerate sau

congelate i urm ri i-le data de expirare,
- încerca i s  recicla i sau arunca i de eurile alimentare i ambalajele în

mod adecvat i în condi ii salubre, evitând acumularea de de euri care ar
putea atrage d un torii,

- sp la i-v  mâinile cu s pun i ap  cel pu in 20 de secunde înainte de a
mânca i asigura i-v  c i copiii dumneavoastr  v  urmeaz  exemplul,

- folosi i de fiecare dat  ustensile i farfurii curate.
Recomand ri generale pentru prevenirea îmboln virilor prin viroze respiratorii:

- stra i o distan  de cel pu in 1 metru fa  de ceilal i i purta i o masc
bine montat  atunci când acest lucru nu este posibil,

- evita i locurile i locurile aglomerate i slab ventilate,
- deschide i ferestrele sau u ile pentru a men ine înc perile bine ventilate,



- tu i sau str nuta i în cot sau într-un erve el îndoit i arunca i erve elul
într-un co  închis,

- cur i-v  mâinile frecvent,
- evita i colectivit ile dac  nu v  sim i bine.

e. Prevederilor referitoare la m surile din competen a Direc iei Sanitar
Veterinar i Pentru Siguran a Alimentelor Neam :

Carnea de miel:
loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare i sunt înso ite de certificat
sanitar-veterinar;
carnea de miel rezultat  în urma sacrific rilor în spa iile amenajate temporar, se
ob ine numai la cererea direct  a consumatorilor i numai dup  efectuarea
examenului ante i post mortem, neputând fi livrat , în vederea comercializ rii,

tre alte unit i din domeniul alimentar, înregistrate/autorizate sanitar
veterinar;
marcarea carcaselor de miei se realizeaz  cu respectarea prevederilor legale,
referitoare la marcarea i certificarea sanitar-veterinar  a c rnii proaspete i la
marcarea produselor de origine animal  destinate consumului uman;
marcarea c rnii de miel, rezultat  în urma sacrific rilor în spa iile amenajate
temporar, se realizeaz  cu o marc  de s tate special  de form  rotund  cu
diametrul de 3,5 cm, în interiorul c reia este înscris indicativul jude ului, urmat
de codul numeric acordat de DSVSA jude ean ;
depozitarea i comercializarea c rnii de miel trebuie s  se realizeze în spa ii
adecvate, cu asigurarea temperaturii i a st rii de igien  corespunz toare;
respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în
stare refrigerat  sau congelat .

Ou le i produsele din ou  destinate consumului uman:
produc torii i comercian ii care valorific  ou  pentru consum uman, fermele
produc toare i centrele de ambalare ou  trebuie s  fie autorizate/înregistrate
sanitar-veterinar, conform legisla iei sanitar-veterinare în vigoare;
transportul ou lor trebuie s  se efectueze numai în mijloace auto autorizate
sanitar-veterinar, iar, pe întreaga perioad  de depozitare i comercializare, s
fie asigurate temperatura i igiena corespunz toare;
ou le trebuie s  fie marcate cu codul produc torului i s  provin  din centre de
ambalare ou  autorizate, în conformitate cu prevederile privind standardele de
comercializare aplicabile ou lor;
examenul ovoscopic este efectuat de c tre personalul veterinar din cadrul
circumscrip iilor sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor oficiale



pentru ou le valorificate de c tre micii produc torii particulari în pie ele
agroalimentare i/ sau târguri autorizate sanitar-veterinar;
este interzis  comercializarea ou lelor cu coaja cr pat i/sau lovit , acestea
urmând s  fie retrase de la comercializare i, ulterior, dirijate c tre o unitate de
neutralizare sau prelucrare tehnic ;

Laptele i produsele din lapte:
micii produc tori, care comercializeaz  lapte i brânzeturi în pie ele
agroalimentare i târguri, trebuie s  fie înregistra i sanitar-veterinar, conform
prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;
laptele crud, care este destinat vânz rii directe sau prelucr rii în brânzeturi,
trebuie s  provin  de la animale s toase, crescute în ferme/exploata ii
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar i care nu sufer  de boli, care pot fi
transmise la om prin intermediul laptelui i produselor lactate;
micii produc tori, care vând direct lapte crud i produse din lapte c tre
consumatorul final în pie ele agroalimentare i târguri, trebuie s  de in  carnete
de s tate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai
sus men ionat;
brânzeturile destinate comercializ rii de c tre micii produc tori trebuie expuse
la vânzare în spa ii special amenajate din pie e agroalimentare i târguri, în
vitrine destinate acestui scop, în recipiente (t vi) confec ionate din materiale
necorodabile, u or de cur at i igienizat (plastic, ceramic , inox etc.);
brânzeturile s  fie protejate corespunz tor împotriva contamin rii pe durata
transportului i a expunerii la vânzare c tre consumatorul final (de exemplu: în
recipiente din material plastic, pungi din plastic etc.);
în cazul în care, transportul i p strarea brânzeturilor, în vederea vânz rii
directe c tre consumatorul final, se realizeaz  în recipiente confec ionate
tradi ional din lemn (putini), acestea trebuie s  fie curate i identificate
corespunz tor, pentru asigurarea trasabilit ii produselor i prevenirea
contamin rii;
comercializarea brânzeturilor în pie ele agroalimentare i târguri se va face
numai în ambalaje de desfacere corespunz toare, de unic  folosin  (pungi de
plastic alimentare, hârtie cerat  alimentar  etc.), sau alte tipuri de recipiente
cur ate i igienizate corespunz tor;

Pe tele i produsele din pescuit:
spa iile i locurile unde se comercializeaz  pe tele i produsele din pescuit
trebuie s  fie înregistrate sanitar-veterinar i s  îndeplineasc  condi iile stabilite
pentru desf urarea acestor activit i;



trebuie s  fie respectate condi iile sanitare veterinare i pentru siguran a
alimentelor, stabilite de legisla ia în vigoare, cu privire la transportul,
depozitarea i expunerea, spre comercializare, a pe telui i produselor din
pescuit;
ghea a utilizat  pentru men inerea temperaturii pe telui i produselor din
pescuit proaspete trebuie s  fie ob inut  numai din ap  potabil i s  fie
asigurat  pe întreaga perioad  de expunere;
trebuie asigurat  trasabilitatea pe telui i produselor din pescuit prin etichete i
alte documente înso itoare, inclusiv dac  acestea provin din acvacultur  (sistem
de cre tere controlat ) sau sunt capturate (pescuite) din mediul s lbatic;
pe tele i produsele din pescuit comercializate trebuie s  nu fie infestate cu
parazi i vizibili i s  fie corespunz toare din punct de vedere al examenului
organoleptic.

2. Angrenarea reprezentan ilor bisericii, având în vedere influen a pe care ace tia o
au în rândul popula iei, în activit i specifice de informare preventiv  a
cet enilor privind m surile prezentului Program.

spund: pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen
Termen: începând cu 11.04.2022

3. Executarea de activit i de informare, prin intermediul componentei preventive a
serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen , asupra modului în care sunt
respectate prevederile cuprinse în Normele generale de ap rare împotriva
incendiilor.

spund: efii serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen
Termen: permanent

4. Verificarea modului în care pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de
urgen  au dus la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

spunde: inspectorul ef al I.S.U. Neam
Termen: permanent

5. Preg tirea personalului, tehnicii i materialelor pentru executarea controalelor i
ac iunilor preventive, în vederea depist rii i înl tur rii st rilor de pericol i a
cauzelor poten iale de incendiu.

spunde: inspectorul ef al I.S.U. Neam
Termen: permanent




