
 

 

 

                                                                                                ANEXA NR.1 

LA DISPOZITIA NR.171/04.06.2018                                                                                                    

 

 

PLAN DE MASURI 

PENTRU PREVENIREA SI ATENUAREA EFECTELOR CANICULEI SI 

A SECETEI PRELUNGITE 

2018 

 

 

 
I.  PREAMBUL 

 

            Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfasurarea normala a activitatilor sociale si 

economice  la nivelul unitatii administrativ- teritoriale. 

            Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se realizeaza de Cmitetul Judetean 

pentru Situatii de Urgenta Prahova prin grupul de support tehnic ,dar si de Comitetul Local pentru Situatii 

de Urgenta Gura Vitioarei,in scopul initierii si asigurarii unor masuri specifice operative de interventie. 

            Persistenta  temperaturilor ridicate pe o perioada mare de timp poate influenta negative starea de 

sanatate a populatiei,indeosebi a grupelor de risc major ,fapt ce impune conjugarea eforturilor institutiilor 

publice locale,cat si a serviciilor deconcetrate. 

            In conformitate cu art.3 din O.M.S.1168/2008 ,pentru implementarea unitara a masurilor necesare 

pentru interventia rapida in cazul aparitiei  perioadelor cu temperaturi extreme,se definesc urmatoarele 

nivele de alerta in functie de codurile meteorologice si intensitatea masurilor adoptate: 

    -  CODUL VERDE – nu sunt necesare masuri specifice, sistem de veghe sezoniera (T< 35ºC in 

intervalul orar 11.00-17.00). 

    -     COD GALBEN - se instituie masurile specifice de alerta (35º-38ºC intervalul orar 11-17.00). 

    -      COD PORTOCALIU - se instituie masurile de mobilizare      

  

I.1   Baza legala  

- Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

- OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor 

- OMAI nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii 

      de instiintare,avertizare ,prealarmare si alarmare in situatii de urgenta 

- OMAI nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona  

      de risc,in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta 

- HGR nr.762/2008 privind Strategia nationala de prevenire  a situatiilor de urgenta 

- OMAI nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii 

      de evacuare in situatii de urgenta 

- OMAI nr.886/2005 privind  aprobarea Normelor Tehnice privind Sistemul national de 

       instiintare ,avertizare si alarmare a populatiei  

 -    O.M.S.1168/2008 ,pentru implementarea unitara a masurilor necesare pentru interventia rapida     

       in cazul aparitiei  perioadelor cu temperaturi extreme 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi  

      completările ulterioare 

- HGR nr.2288/2004 pentru aprobarea repertizarii principalelor functii de sprijin pe care 

      le asigura ministerele,celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale 

      privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. 



 

I.2. Structuri implicate 

         La elaborarea planului de masuri local, precum si pentru punerea acestuia in practica sunt 

implicate urmatoarele institutii: 

       - Primaria Gura Vitioarei 

       - Compartimentul pentru situatii de urgenta si mediu  

       - Politia Locala Gura Vitioarei 

       - Politia Rurala Gura Vitioarei 

       - SC Jovila Construct SRL 

       - GDF SUEZ 

       - ELECTRICA FURNIZARE 

       - Centrele medicale din Faget si Gura Vitioarei 

       - SVSU si CLSU Gura Vitioarei 

       - Institutiile de invatamant la nivel  de UAT 

       - Operatori economici 

       - Biserici 

       - Ocolul silvic Valenii de Munte 

 

II. ATRIBUŢIUNI SPECIFICE 

 

             Având în vedere fenomenele meteorologice din ultima perioadă, determinate de creşterea 

temperaturilor, apariţia efectelor caniculei şi probabilitatea apariţiei fenomenului de secetă, autorităţile 

administraţiei publice locale, factorii de decizie la nivel local, precum şi structurile 

deconcentrate/descentralizate de la nivel local, vor adopta măsuri specifice pentru reducerea efectelor 

negative generate de aceste fenomene meteorologice, după cum  urmeaza: 

 

1. Comitetul Local pentru Situatii de urgenta si SVSU  

1.1. Identificarea 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; 

1.2. Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele  culturilor agricole şi în locuri cu vegetaţie 

forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement; 

1.3. Interzicerea utilizării 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; 

1.4. Interzicerea arderii miriştilor, stufului, stufarişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare 

pentru situaţii de urgenţă şi sancţionarea nerespectării acestei prevederi conform O. U G. nr. 195 din 2005 

privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Arderea miriştilor se va face numai 

dupa obtinerea avizului de la Agentia de Protectie a Mediului Prahova si a Permisului de lucru cu  foc 

deschis de la primarie –compartimentul  situatii de urgenta. Arderea miristilor  si a vegetatiei uscate se face 

cu respectarea următoarelor măsuri : 

a) condiţii meteorologice fără vânt; 

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; 

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond 

forestier, prin executarea de fâşii arate; 

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; 

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a 

mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; 

1.5. Intensificarea acţiunilor cu caracter preventiv şi a celor de intervenţie a Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă; 



1.6. Instruirea membrilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu privire la modul de îndeplinire a 

obligaţiilor legale care le revin. 

1.7. Informarea preventivă a populaţiei cu privire la interdicţia utilizării focului deschis la arderea de mirişti 

şi vegetaţie uscată; 

1.8. Stabilirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul 

forestier şi la culturile agricole; 

1.9. Identificarea surselor suplimentare de apă în vederea asigurării captării din alte surse şi construirea de 

baraje simple de-a lungul apelor curgătoare,cu aprobarea autorităţii de gospodărire a apelor; 

1.10. Stabilirea şi asigurarea necesarului de efective şi tehnică pentru transportul apei potabile şi menajere 

în localităţile afectate de secetă cu respectarea normelor specifice care vizează transportul şi depozitarea 

(cazane inox, aviz sanitar, etc); 

1.11. Amenajarea de puncte medicale şi sprijin pentru populaţie în scopul asigurării primului ajutor, 

respectiv adăpostirii populaţiei şi asigurării de apă potabilă (magazine, farmacii,primarie,scoala,dispensar 

uman ş.a.). 

1.12. Aducerea la cunoştinţa populaţiei a recomandărilor privind reducerea efectelor negative produse de 

caniculă, precizate în anexa nr. 1 la prezentul  plan de măsuri ; 

1.13. Aplicarea prevederilor O.U.G. nr.99/ 2000, pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, în 

perioadele de manifestare a temperaturilor extreme. 

1.14.  Zona de siguranta a drumurilor nationale si judetene, a caii ferate se curate obligatoriu de vegetatia 

uscata de catre administratorii acestora si de proprietarii acestora, dupa caz; 

1.15.  Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, desurilor si a altor materiale combustibile se va face in locuri 

special amenajate sau pe terenuri pregatite in prealabil, iar personalul SVSU va supraveghea arderile  

 

2.  Operatorii economici: 

2.1. Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare ; 

2.2. Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor,rezervoarelor şi a altor tipuri 

de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră . 

2.3. Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel 

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

2.4. Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care crează condiţii 

favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive. 

2.5. Interzicerea utilizării 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. 

2.6. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile  cu pericol de 

explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale 

sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi 

asigurat prin măsuri corespunzătoare . 

2.7.Aplicarea prevederilor O.U.G.nr.99/200 pentru protectia persoanelor incadrate in munca,in perioadele 

de manifestare a temperaturilor extreme. 

 

 

III. MĂSURI  

A. Masuri organizatorice 

1. Elaborarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite 

pe anul 2018 la nivel de UAT. 

                   Raspunde: inspector cu atribuţii pe linie de situatii de urgenta 

                   Termen: 3.06.2018 

2. Organizarea asigurarii permanentei la primarie  in functie de avertizarile meteorologice emise (cod 

portocaliu si rosu), in conformitate cu prevederile Ordinului nr.736/2005. 

                   Raspunde: Politia Locala 

                   Termen: la primirea avertizarilor 

3. Se vor identifica locatiile posibile a fi amenajate la nivel de UAT in care se poate asigura acordarea   

de prim ajutor medical de urgenta persoanelor afectate de temperaturile ridicate 



                   Raspund: CLSU Gura Vitioarei si Centrele Medicale din Gura Vitioarei si Fagetu prin  

medicii de familie si farmaciile umane.  

                   Termen: 4.06.2018 

4.  Monitorizarea si gestionarea permanenta a surselor de apa potabila din reteaua de alimentare si 

fantani, in scopul verificarii si asigurarii cantitatii necesare pentru consumul uman. 

                    Raspund: SC Jovila Construct SRL 

                                    CLSU/SVSU Gura Vitioarei 

                     Termen: permanent 

5.  Asigurarea unei comunicari permanente cu fortele de interventie specializate,institutiile publice ce 

au competente privind informarea populatiei despre riscurile posibile si masurile de prevenire 

                       Raspunde: CLSU Gura Vitioarei 

                       Termen: permanent  

6.  Afisarea pe site-ul Primariei, in locuri publice si la avizier a recomandarilor generale si specifice in 

scopul protejarii starii de sanatate a populatiei, precum si locatiile unde sunt amenajate spatii 

climatizate, care pot fi utilizate de cetateni pe timpul perioadelor cu temperaturi ridicate. 

                      Raspund: CLSU/ inspector cu atribuţii pe linie de situatii de urgenta 

                      Termen: permanent 

7.  Monitorizarea permanenta a debitelor de apa pe principalele cursuri de apa din UAT, in scopul 

adopatarii din timp a masurilor specifice care se impun, pentru aprovizionarea cu apa a populatiei 

                       Raspunde: SGA Prahova 

                        Termen: permanent 

8.  Verificarea instalatiilor de captare, tratare si distributie a apei catre populatie si adoptarea de masuri 

care se impun pentru mentinerea acestora la parametrii optimi de functionare.  

                       Raspunde: SC Jovila Construct SRL 

                       Termen: permanent 

 

B. Masuri de prevenire pentru canicula 

1.  Realizarea de materiale informative specifice de prevenire a incendiilor la vegetatia uscata si culture 

agricole ,in vederea informarii populatiei si afisare in zone publice de catre membrii compartimentului 

de prevenire al SVSU si CLSU 

                       Raspund :SVSU/CLSU 

                       Termen :permanent 

2.  Informarea cetatenilor privind semnificatia codurilor de culori, precum si masurile ce trebuie luate 

de catre acestia pentru diminuarea efectelor negative a temperaturilor ridicate asupra organismului 

uman 

                       Raspund: CLSU/SVSU 

                       Termen: permanent in perioada caniculara 

3.  Monitorizarea zonelor cu risc crescut la incendii  la fondul forestier si/sau vegetatie uscata,in zonele 

agricole si a celor pregatite pentru picnic 

                        Raspund: Politia Locala/Politia Rurala/CLSU/Ocolul Silvic Valenii de Munte 

                        Termen: permanent 

4. Informarea imediata a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cazul producerii unor 

situatii de urgenta cauzate de manifestarea efectelor caniculei la nivel de localitate 

                        Raspunde: CLSU 

                        Termen: permanent 

5. Monitorizarea calitatii apei distribuita prin sursele specifice de alimentare pentru populatie 

                        Raspunde: SC Jovila Construct SRL 

                        Termen: la instituirea codului galben sau la solicitare 

6.   Mobilizarea asistentilor personali  si insotitori pentru informarea privind acordarea asistentei de 

prim ajutor persoanelor cu dizabilitati in perioada caniculara, pana la sosirea personalului medical de 

specialitate 

                        Raspunde: Compartiment asistenta sociala 

                        Termen: la instituirea codului portocaliu si rosu 

 



          Responsabilitatile privind punerea in aplicare a prevederilor prezentului plan de masuri  si a 

prevederilor anexei nr.1, revin tuturor membrilor CLSU Gura Vitioarei si SVSU, care potrivit legii, au 

atributii ori asigura functii de sprijin pentru prevenirea  si gestionarea situatiilor de urgenta generate de 

canicula si seceta prelungita, precum si a celorlalte institutii implicate. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMANDĂRI 

PRIVIND PROTECTIA POPULATIEI PE TIMPUL CANICULEI 

 

1.  Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone 

umbrite, altemând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii 

publice); 

      2.    Vor fi evitate aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00; 

      3.    Persoanele care se deplasează în timpul zilei, vor purta haine lejere, subţiri, deschise la culoare, 

pălării şi ochelari de soare; 

      4.     Se recomandă consumul a 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi 

ceaiuri călduţe, fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă) ;se va evita 

consumul de lichide foarte reci deoarece deshidratarea organismului va fi dubla! 

       5.   Vor fi evitate băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în 

cantitate mare, precum alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală; 

       6.   Se va evita consumul de alcool (inclusiv bere) pentru prevemrea deshidratării corpului uman; 

       7.   Menţinerea legăturii cu persoanele în vârstă cunoscute prin intermediul vecinilor, persoane cu 

dizabilităţi), obţinerea de informaţii privind starea de sănătate a acestora şi acordarea asistentei ori de câte 

ori au nevoie; 

       8.   Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme; 

       9.   Prezentarea la medicul de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră 

sau copilul dumneavoastră; 

       l0.   Crearea un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului; 

       l1.   Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor 

medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării 

schemei terapeutice la condiţiile existente; 

      12.   Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor 

fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, 

în locuri umbrite ori ventilate corespunzător . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA AMPLASARE PUNCTE DE ACORDARE PRIM AJUTOR SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE 

APA POTABILA CATRE POPULATIE 

IN PERIOADA CANICULARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Loc amplasare 

Prim ajutor medical 

Punct  

Distributie apa potabila 

 

1 Centru medical Gura Vitioarei 

 

Primarie  

2 Centru medical Fagetu  

 

Scoala Gura Vitioarei 

3  Scoala Fagetu 

 

4  

 

Scoala Poiana Copaceni  

5  

 

Scoala Bughea de Jos 

6  

 

Gradinita Fundeni 



 
 

 

TABEL NOMINAL CU PERSOANE NETRANSPORTABILE 

 

 

 

          VICEPRIMAR                                                       AVIZAT  

    STĂNESCU GHEORGHE                                    SECRETAR U.A.T. 

                                                                  JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 

 
 

 

Persoane netransportabile Persoane insotitoare Adresa 

 

1.ALEXANDRU VASILE REMUS ALEXANDRU VIRGINIA Fagetu  

2.DAVID LAURA ALEXANDRA DAVID REBECA Gura Vitioarei 

3.DUTA ANA GABRIELA DUTA DENTICA Gura Vitioarei 

4.IORDACHE STEFAN ALEXANDRU IORDACHE ELENA OANA Fagetu  

5.MIHAI NICOLAE SORINEL MIHAI MARIA Gura Vitioarei 

6. IORDACHE VASILE DANIEL MIU ANA Gura Vitioarei 

7 SOARE FLORICA. PLESA  IOAN Bughea de Jos 

8.DOBRE ZAMFIRA ANDREESCU MIRELA Bughea de Jos 

9.TRANDAFIR MIHAI RADU COSTEL Fagetu 

10.DRAGOMIR ANDREEA NICOLETA DRAGOMIR NICOLAE Poiana Copaceni 

11.PETRE IULIANA MARIETA STOICESCU ELENA Gura Vitioarei 

12.SOARE ADRIAN MARIAN IORGOIU MARIANA Bughea de Jos 

13. NEGOITA ION NEGOITA VASILICA Fagetu  

14.NICOLAE  ANA MARIA NICOLAE CAMELIA Poiana Copaceni 

15.PETRE GEORGIAN DAVID PETRE AURA IULIANA Poiana Copaceni 

16.PETRE MIHAI VERONEL PETRE RODICA Fagetu  

17.SECIU MIHAI LAURENTIU SECIU CRISTINA Buughea de Jos 

18. SICARU COSTIN GEORGE SICARU IULIANA Poiana Copaceni 

19. STOICESCU GHEORGHE STOICESCU MARIA Gura Vitioarei 

20.DUMITRESCU CONSTANTIN DUMITRESCU STELA Fagetu  

21.POPA FLORICA POPA ION Gura Vitioarei 

22. RINDUROIU ADRIAN RINDUROIU VICTORIA Fagetu 

23.NEAGU MARIA NICOLESCU MARIA Bughea de Jos 

24.MELINTE DUMITRA URSULET PAULA Fagetu  

25.MARIN MARIA MARIN ELENA Gura Vitioarei 

26.CARUTASU ANA CARUTASU STELIANA Fundeni 

27. BARBU SORIN DUMITRU BARBU NICOLAE Bughea de Jos 

28. RADU CLAUDIA RADU MARIANA Bughea de Jos 

29. PACA MIHAI CLAUDIU PACA NICOLETA Poiana Copaceni 

30. IONITA ANTONIO NICOLAE IONITA GEORGIAN CIPRIAN Bughea de Jos 

31. STAVERESCU VASILICA STAVERESCU FLORICA Poiana Copaceni 

32.GEORGESCU GEORGETA GEORGESCU GEANINA Poiana Copaceni 

33.PRESICEANU AUREL PRESICEANU FLORIN Fagetu 

34.ROTARU VIORICA SERBAN ELENA Poiana Copaceni 


