




ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERJLOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢIJL NEAMŢ  

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

HOTĂRÂRE 

ţ)rivifl(l aproharea planului referitor la măsurile şi acţiunile specifice combaterii 

cfcctelor cauzate de creşterile de temperatură  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Neamţ: 
Având în vedere: 

- Dispoziţia Secretarului de Stat, Şef al Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă  nr. 894 din 20.06.2021; 

- conţinutu[ prognozei meteorologice care indică  creşterea regimului de 

temperatură  corelat cu creşterea nivelului umidităţii ca urmare a precipitaţiilor din 

ultinia perioadă; 

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvenului nr. 

21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modifîcările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă  PIanul referiwr la măsurile şi acţiunile speci/ice combaterii 

efectelor cauzate de creşterile de temperatură  - caniculă, prevăzut în anexă  Ia prezenta 

hotărâre. 
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Art. 2. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă  se vor întruni în şedinţă  
extraordinară  pentru aprobarea unor măsuri de diminuare a efectelor negative cauzate de 

creşterile de temperatură  - caniculă. 

Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Petrodava aljudeţului Neamţ  va 

comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 

PREFECT 

Georg LA 

Nr. 71 
Piatra Neamţ, 21 iunie2O2l 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNELOR 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL NEAMŢ  

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ  

Ânexa nr. 1 Ia Hotărârea nr. 7 1 din 2 1 .06.202 1 

PLANUL 

referitor la măsurile şi acţiunile specilîce combaterii efectelor cauzate 

de creşterile de temperatură  - caniculă  

1. Comitetele locale pentru situaţii de uîgenţă, se vor întruni în şedinţă  extraordinară, pentru 
stabiliîea măsurilor ce se impun a fI adoptate în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă  
generate de fenomenul de caniculă. Vor pregăti şi verifica forţele şi mijloacele pentru intervenţie, 
din subordinea consiliului local şi/sau a operatorilor economici. Informarea operatorilor economici 
şi a instituţiilor cu privire la măsurile ce trebuie respectate conform anexei 2 Ia prezenta hotărâre. 

Răspund: 	preşedinţii comitetetor locale pentru situaţii de uîgenţă  
Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

2. Informarea permanentă  a populaţiei asupra măsurilor de prevenire a efectelor periculoase 
pentru sănătatea populaţiei pe care trebuie să  le respecte în perioadele de caniculă  şi în situaţia 
manifestării fenomenului de secetă, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Răspund; 	preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  
Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Petrodava al judeţului 
Neamţ  

Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

3. La sediile primăriilor şi ale instituţiilor din subordinea consiliilor locale, se vor aftşa materiale 
preventive referitoare la riscul scăldatului în locurile neamenajate. Se vor monta plăcuţe avertizoare 
refeîitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de peîicol ale cursurilor de apă. 

Răspund: 	preşedinţii comiteteloî locale pcntru situaţii de urgenţă  
Termen: 	22.06.2021 

4. Se va veriftca respectarea de către angajatori a prevederilor Ordoizanei de Urgengă  nr. 99 din 
29 imiie 2000 privind ,năsurile ce /)ot j ap/icate ţn perioadele cu temperaiuri extreme pentru 
protecţia persoane/or î,7cadrate Îfl muncă. 

Răspunde; 	inspectorul şefal Inspectoratului Teritorial de Muncă  Neamţ  
Termen: 	în peîioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  
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5. Se va monitoriza situaţia asigurării alimentării cu apă  a populaţiei şi operatorilor economici. 
Răspund: 	directorii Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamţ  şi 

Companiei Judeţene APA SERV 
Termen: 	în perioadele de rnanifestare a fenomenului de secetă  

6. Se va supraveghea nivelului apei din rantâni şi calitatea apei din acestea. Se va solicita sprijinul 
Direcţiei de Sănătate Publică  pentru efectuarea de analize periodice privind potabilitatea. In cazul 
constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei, populaţia va fi avertizată  atât pîin mass-
media cât şi prin inscripţionarea rantânilor APA NU ESTE BUNA DE BĂUT şi se va asigura apa 
potabilă  pentru populaţia din zona afectată. 

Răspund: 	Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  
Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  

Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului 

7. Se vor identiftca surse suplimentare de alimentare cu apă  a localităţilor şi se vor asigura 
cisterne pentru transportul, la nevoie, a apei pentru populaţie. 

Răspund: 	primarii localităţilor 
Inspectoîatul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Petrodava al judeţului 
Neamţ  

Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului, la solicitarea 
preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  

8. Se vor stabili persoanele care prezintă  risc crescut de evoluţie nefvorabilă  a stării de sănătate 
în perioadele caniculare, se va actualiza evidenţa acestora la nivelul localităţilor şi se vor aplica 
măsuri de protecţie corespunzătoare. 

Răspund; 	Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  
Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  

Termen: 	în peîioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

9. În fiecare unitate administrativ teritorială, se va pregăti cel puţin un punct medical de prim-
ajutor şi adăpostire a populaţiei ce vor fi activate în peîioadele de caniculă  ,,COD GALBEN, 
,,COD PORTOCALIU şi ,,COD ROŞU. Punctele medicale de prim ajutor şi adăpostire trebuie 
amplasate în spaţii publice climatizate, vizibil semnalizate şi dotate cu apă  potabilă  care să  fie 
distribuită  gratuit (de exemplu: biserici, farmacii, şcoli, grădiniţe, supermarketuri, alte instituţii 
publice etc.) 

Răspund: 	preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  
Termen: 	24.06.2021 

10. Se vor informa organizatorii de evenimente sportive, culturale, comerciale etc., la primirea 
avertizărilor meteorologice de caniculă, pentru luarea de măsuri adecvate. 

Răspund: 	preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  
Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

11. În perioadele de caniculă  ,,COD PORTOCALIU şi ,,COD ROŞU, primarii tutuîor 
localităţilor vor lua măsuîi ca manifestările publice în aer liber să  se desfăşoare în afara intervalului 
orar 11.00-18.00. 

Răspund: 	preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  
Tciincii: 	n periodcic dc canicula ,,Ced poitocaliu şi ,,CoU roşu 

12. 1n situaţia depăşirii pragului critic de 80 de unităţi, se vor adopta măsurile pentru adaptarea 
programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să  se facă  în afara 
intervalelor orare cu temperaturi caniculare. 

Răspund: 	preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  
Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  
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13. Se vor lua măsuri pentru asigurarea de surse altcrnative de electricitate pentru aincţionarca in 
condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi a celor de urgenţă. 

Rispund: 	managerii unităţilor medicale 
Termen: 	în perioadele de manifestarc a fenomenului de caniculă  

14. Se va asigura cu prioritate asistenţa medicală  pentru persoanele cu afecţiuni a căror evoluţie 
poate fi influenţată  negativ de caniculă, având în vedere influenţa generală  a acestui fenomen 
meteorologic asupra sănătăţii populaţiei. 

R.ăspund: 	Direcţia de Sănătatt Publică  Neamţ  
Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

1 5. 	Se va asigura stocul de medicamente necesar continuităţii tratamentelor. 
Răspunde: 	Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  
Termen: 	în perioadele de rnanifestare a fenomenului de caniculă  

16. Se va supraveghea cahtatea produselor perisabile prin controlul lanţurilor &igorifice destinate 
alimentelor, precum şi prin controlul lanţurilor de frig pentru medicamente şi vaccinuri. 

Răspunde: 	Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  
Direcţia Sanitară  Veterinară  şi Pentru Siguranţa Alimentelor 
Neamţ  
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ  

Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

17. Se va acorda o atenţie deosebită  asistenţei medicale de urgenţă, prin suplimentarea numărului 
ambulanţelor şi a personalului medical, asigurarea unor cantităţi suficiente de medicamente şi 
materiale sanitare, creşterea nivelului de operativitate în rezolvarea solicitărilor, precum şi prin 
controlul respectării dispoziţiilor legale privind organizarea şi aincţionarea sistemului naţional de 
asistenţă  mcdicală  de uîgenţă  şi de prim ajutor califkat. 

Răspunde: 	Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  
Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

18. Se va instrui personalul medical din unităţile medico-sociale, precum şi voluntarii pentru 
asigurarea activităţilor de prevenţie şi se va stabili necesarul de personal, echipamente şi materiale 
sanitare corespunzătoare pentru punctele de prim ajutor. 

Răspunde: 	Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  
Termen: 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  

19. Asigurarea personalului medical şi a dotării necesare pentru punctele de prim ajutor organizate 
pentru diminuarea riscului pentru sănătate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare şi 
hipertermie. 

Răspunde: 	Direcţia de Sănătate Publică  Neamţ  
Filiala Neamţ  S. N. Cruce Roşie România 

Termen; 	în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNEL 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL NEAMŢ  

ROMÂN IA 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 71 din 21.06.2021 

MĂSURI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR 

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile locale din zonele cu risc crescut de incendiu 

şi, după  caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate 

trebuie să  elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifke care să  
cuprindă: 

Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în 

condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a 

se stabili măsurile de protecţie specifice. 

- Asigurarea şi verificarea zilnică  a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe 

stingătoare. 

- Asigurarea protejării faţă  de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a 

altor tipuri de ambataje care conţin vapori infamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin 

depozitare la umbră. 
- Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să  nu 

constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă  intervenţie. 

- Restricţionarea efecwării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor tucrări care creează  
condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau 
supraîncălzirii excesive. 

- lntensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în tocuri cu 

vegetaţie forestieră, mai ales cele &ecventate pentru agrement. 

- Este interzisă  utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de 

uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică  
această  interdicţie, se stabilesc şi se marchează  de persoanele în drept. 

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu, în zonele de 
agrement şi în gospodăriile populaţiei se ce numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la 
distanţe care să  nu pernită  propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, 
plantaţii sau la alte vecinătăţi. 

- 

	

	Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă  de locurile cu pericol 
de explozie: gaze şi lichidc combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă  
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de materiale sau substanţe combustibile: lcmn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., 
rară  a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. 
Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, 
aceasta constituind o obligaţie a peîsoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea 
şi îngrijirea copiilor. 

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute d legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu 
respectarea următoarelor măsuri: 

- 	condiţii mcteorologice rară  vânt; 
- 	parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 1 O ha, prin f şii arate; 
- 	izolarea zonei de ardere faţă  de căi de comunicare, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, 

fond forestier, prin executarea de raşii arate; 
- 	desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
- asigurarea până  la flnalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor 

incendii; 
- 	asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de S ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere 

necesare; 
- 	asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, 

a mij loacelor de tract&e şi a personalului de deservire. 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERN 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL NEAMŢ  

ROMÂNIA 

COMITETUL JIJDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 7 1 din 2 1 .06.202 1 

MĂSURI DE PREVENIRE 
PENTRU PERIOADELE CANICULARE 

PENTRU POPULAŢIE 

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei: 
- 	Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone 

umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spaţii 
publice); 

- 	Evitaţi aglomeraţiile, expunerea Ja soare, efortul fizic intens între oîele 1 1.00-18.00; 
- 	Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare; 
- Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe 

(soc, muşeţel, urzici); 
- Mâncaţi fructe şi legunie (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); 

mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică  mică; 
- Evitaţi băuturile ce conţin cofeină  (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în 

cantitate mare; 
- 	Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală; 
- Nu consumaţi alcool (inclusiv bere) - vă  deshidratează  şi vă  transformă  într-o potenţială  

victimă  a caniculei; 
- Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă  (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), 

intereându-vă  de starea de sănătate a acestora şi oferiţ i-le asistenţă  ori de câte ori au nevoie; 
- 	Nu lăsaţi copiiVanimalele de companie singuri/singure în autoturisme; 
- Cercti sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de 

dumneavoastră  sau copilul dumneavoastră; 
- 	Creaţi un ambient care să  nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului; 
- Persoanele care suferă  de diferite afecţiuni îşi vor continua tratamcntul, conform 

indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară  să  se consulte medicul curant, 
în vederea adaptăîii schemei terapeutice la condiţiile existente; 

- Pentru ameliorarea condiţ iilor la locul de muncă  se va reduce intensitatea şi ritmul activităţilor 
fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel statk şi se vor alterna perioadele de lucru cu 
perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător. 
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