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Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov
PREFECTUL JUDEŢULUI ILFOV

PLAN DE MĂSURI
pentru prevenirea, diminuarea şi atenuitrea efectelor negative ale caniculei şi secetei,
precum şi altor fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce
în perioada de vară, pc teritoriul Judeţului Ilfov

În temeiul prevederilor:
• Hotăr:'lrea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Rcgul::imentului cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, foncţionarca ~i dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situatii de urgentă, cu completările şi modificările ulterioare;
• Ordonanţei de Urgenţă n Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de
Management al Situaţiilor de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02 .2005 cu completările şi
modificările

ulterioare;
• Ordonanta de Urgen!ă a Guvernului Ron1Cmici nr. 8Q din 23. 12.2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul managcmcn~ului situa\iilor de urgenţă şi al apărării
împotriva incendiilor;
•
Ordinului comun al M.l. R.A .. M.S.P., M.M.l'.E.S. şi M.M.D.D. nr. 247/1235/651/11 30 din
I O iulie 2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizi'iml real izarea actilU1ilor de cooperare între
prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşed in\i ai comitetelor judeţene pentru situa\ii de
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J. Transmiterea atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice către autorităţile puhlicec loc#le'
şi instituţiile care
Răspunde:

fac parte din Comitetul Judc1ean pentru Situaţii de Urgentă Ilfov,

Inspectoratul pentru. Situa\ii de

Urgen!ă

"Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov

Termen: la primirea avertiz.'lrilor/aten\ionărilor meteorologice/hidrologice
2. Întocmirea Planurilor proprii de măsuri de către nutorităţile publice locale şi instituţiile

care fac parte din Comitetul Judetean pentru Situa\ii de
situaţiilor de urgentă
Răspund:

Urgentă,

cu atributii în gestionarea

generate de tipurile de risc specifice perioadei de vară.

Comitetele locale pentru siluatii de urgenţă
Instituţiile

membre în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situa\ii de Urgenţă Ilfov

Tennen: 01.06.2021
3.

Identificarea

distribuţie a

locaţiilor şi

apei potabile în

spaţii

organizarea punctelor de acordare a
amenajate

şi

semnalizate

asistenţei

corespunzător, în

medicale

şi

de

special în zonele

aglomerate sau cu trafic intens.
Răspund:

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă

Termen: Permanent, în perioadele caniculare
4.

Identificarea surselor suplimentare de alimentare cu

funcţionării

în regim prelungit a ·fântânilor arteziene

şi

a

apă

a

cişmelelor

localită!ilor.

permanente

şi

Asigurarea
temporare

existente pe raza localitl!ţilor judetului Ilfov.
Răspund:

Comitetele locale pentru situatii de urgentă

Termen: în perioadele de manifestare a fenomenului de secetă
5. Monitorizarea situa1iei privind existenţa cadavrelor de animale şi ridicarea acestora în

regim de urgenţă.
Răspund:

Comitetele locale pentmsitun\ii de urgcn!ă

Termen: Permanent
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6. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor pu1bliceastfelj111~Mdepfo1sfil:e~'(ii:i?i
popula\iei

către

să

acestea

se

focă

în afara intervalelor orare cu temperaturi

mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespuriitltcîare a
lucru al unitătilor de aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii.
Răspund:

Comitetele locale pentru situa\ii de urgentă

Termen: la primirea avertizilrilor/aten\ioni!rilor meteorologice
7.

Monitorizarea situaţiei asigurării cu apă a populaţiei şi operatorilor economici precum şi

aplicării măsurilor din
Răspunde:

planul de restric\ii şi folosire u apei în perioadele deficitare.

Comitetele locale pentru silua\ii de urgentă

Tennen: în perioadele de manifestare a fenomenului de secetă
8.

Intensificarea controalelor

Îll

loca(iile în care se produc

şi

se

comercializează

produse

alimentare.
· Răspund: Direc\ia de Sănătate Publică Ilfov
Direcţia

Sanitar -Veterinară şi pentru Siguranla Alimentelor Ilfov

Termen: Permanent
9. Asigurarea funcţionării re{elei de distribuţie a energici electrice, având în vedere consumul
ridicat în perioada de

vară,

din cauza

funcţionării

prelungite a aparaturii de climatizare, pentru

evitarea penelor de curent.
Răspund:

SC ENEL

DISTRIBUŢIE

MUNTENIA SA

Termen: Permanent
JO. Informarea
caniculă

populaţiei

asupra regulilor pe care trebuie

să

le respecte în perioadele de

pentru atenuarea efectelor acesteia.

Răspund:

Comitetele locale pentru situaţii de urgentă
Direcţia de Sănătate Publică

Ilfov

Tenn·en: în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă
11. Afişarea la sediile primăriilor şi ale institu\iilor din subordinea consiliilor locale a unor
materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locurile neamenajate. Montarea de plăcuţe
avertizoare referitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă.
Răspund:

Comitetele locale pentru situaţii de urgentă

Termen: 01.06.2021
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şi

12. Supravegherea

şi

controlul zonelor de ugrcmcnt

lacurilor, cu asigu1·arc:a

nnăsuri.lor

protectie la înec. Montarea de plilcu\c avertîzoarc referitoare la rlscul de înec în zrnnc1e c:u :gra.a
ridicat de pericol ale cursurilor de apă.
Răspund:

Comitetele locale pentru Situaţii de
Dircctia de

Sănătate Publică

Urgentă

Ilfov

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Sigurnn\a

Alimentelor Ilfov

Comisariatul Regional pentru Protcc\iu Consumatorilor
Termen: Permanent
13. Informarea populaţiei asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei

în zonele de agrement
distanţe

care

să

nu

şi

în

gospodării

permită

se face numni în locuri special amenajate, în

condiţii şi

propagarea focului la construc\ii, depozite, culturi agricole,

la

păduri,

plantatii sau la alte vecinătăţi.
Răspund:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dealul Spiril" Bucureşti-llfov
Serviciile voluntare pentru situaţii de

urgentă

Termen: Permanent
14. Asigurarea stocului de medicamente necesar

continuităţii

tratamentelor persoanelor

afectare datorită fenomenelor de deshidratare şi hipertermie.
Răspund: Direcţia

de Sănătate Publică Ilfov

Termen: permanent

15. rnstituirea serviciului de permanenţă lu sediile Primăriilor localităJilor.
Răspund:

Comitetele locale pentru Situat ii de Urgenlă

Termen: la emiterea atentionfirii meteo COD PORTOCALIU sau COD ROŞU
Întrunirea în şedinţă extraordinarii, acolo unde situaţia o impune, a Comitetelor

16.

locale pentru situa!ii de
gcstion~rii

urgen!ă

pentru stabilirea mllsurilor ce se impun a fi adoptate în scopul

eficiente a situatiilor de

urgentă

pot produce în perioadele caniculare.
intervenţie din subordinea

Răspund:

generate de fenomenele meteorologice periculoase ce se

Pregătirea şi

consiliului local

şi/sau

verificarea for\elor

şi

mijloacelor pentru

a operatorilor economici.

Comitetele locale pentru situaţii de urgentă

Termen: la emiterea avertizărilor/atentionărilor meteorologice/hidrologice
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17. Afişarea la sedîîle

primăriilor şi

ale institu\iilor din subordinea consiliilor

materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locurile neamenajate.
Răspund:

Comitetele locale pentru situa\iî de

urgentă

Tennen: 01.06.2021
18. Supravegherea nivelului apei din fânHîni şi a calităţii acesteia. încheierea de co11t!'Etdi(ct(J;.;.
laboratoare acreditate pentru monitorizarea calit.1\ii apei din sistemele publlce de aliment.a.~ri'J· fi&i.t:~s'!~[i~i;~i
cazul constatării neconfom1ităţîi parametrilor de calitate a apei, popula1ia va.fi avertizată p
la nepotabilitatea surselor de

apă

prin inscriplionarea fiîntânilor „APA NU

BĂUT". Analiza fiecărei situaţii şi stabilirea măsurilor de curălnre, decolmatare şi clezinfi~cţie.
Răspund:

Comitetele locale pentru situatii de urgenlă
Direc!ia de Sănătate Publică Ilfov

Termen: în perioadele de manifestare a fenomenului de secetă
19. Asigurarea cu prioritate a primului ajutor medical calificat sau a asisten\ei medicale pentru
persoanele cu

afecţiuni

a

căror

evoh11ie poate li

influenţată

generală

factorilor de mediu, având în vedere inlluen1a

uegativ de temperatura

crescută

a

a acestui fonomen meteorologic asupra

sănătăţii populaţiei.
Răspund:

Serviciul de Ambulai!lă Bucureşti-Ilfov
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov

Termen: Peffilancnt
20. Supravegherea calită\ii produselor perisabile prin controlul lanţurilor frigorifice destinate

alimentelor, precum şi prin controlul lan\urilor de frig pentru medicamente şi vaccinuri.
Răspund:

Directia de Sănătate Publică Ilfov

Tcffilen: Pcnnanent
21. fnstruirea personalului medical
pentru asigurarea

activitătilor de

şi

din

unitălilc

prevcntic, precum

medico-sociale, precum
şi

şi

a voh111tarilor

stabilirea necesarului de personal,

echipamente şi materiale sanitare corespunzătoare pentru pw1ctelc de prim ajutor.
Răspund:

Direc1ia de Sănătate Publică Ilfov

Teffilen: Permanent
22. Informarea popula\iei, cu sprijinul mass-media, cu privire la
nvertizărilor/atentionărilor primite,

semnificaţia codificării

precum şi transmiterea măsurilor care trebuie luate.
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Răspund:

Comilctelc locale pentru situai ii de

urgcn\ă

Termen: la primirea averliziirilorlatcntiorniri lor meteorologice
23.

Utilizarea panourilor de

alişaj

din locnlilli\i pentru fo1w11lmrea de

privire la măsurile preventive necesar a fi luate de popula\ie pentru a se prc1tcja pe dur~ta .1
Răspund:

Comitetele locale pentru situa\ii de urgentă

Termen: la primirea avcrtizărilor/ateu\iouărilor meteorologice
24.

Informarea organizatorilor de evenÎ1)1cntc spo11ive, culturale, co1me1rci!lle e1c•;,m.: •'\X'.•?JC.

primirea avertizărilor/atenţionărilor meteorologice de caniculă, pentru luarea de milsu:rî a.de1:v~1le.•.•
Răspund:

Comitetele locale pentru situa\ii de urgentă

Termen: în perioadele de manifestare a fenomenului de caniculă
25. Asigurarea cisternelor pentru transportul, la nevoie, a apei potabile

şi

menajere pentru

populatie şi pentru adăparea animalelor din gospodăriile acestora.
Răspund:

Comitetele locale pentru situaţii de urge111ă
fnspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\ă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov

Termen: în perioadele de manifestare a fenomenului de secetă
26, Stabilirea persoanelor care
sănătate

prezintă

în perioadele caniculare, actualizarea

măsurilor

risc crescut de evolu\ie
evidenţei

nefavorabilă

acestora la nivelul

stării

a

localită\ilor şi

de

aplicarea

de protecţie corespunzătoare.

Răspund: Direcţia

de Sănătate Publică Ilfov

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
Termen: Permanent
27. Asigurarea cu prioritate a
evolu\ie poate fi

influenţată

asistenţei

medicale pentru persoanele cu

afecţiuni

a

căror

negativ de temperatura crescută a factorilor de mediu, având în vedere

influenta generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătăţii populaţiei.
Răspund:

Dircc\ia de Sănătate

Publică.Ilfov

Terrnen: Permanent
28. Contactarea organiza\iilor neguvcma111cntale din domeniul

asistenţei

sociale, filiale locale

ale Crucii Roşii, fundaJii şi societă\i care presteazfl servicii de îngrijire la domiciliu în vederea
cooperării

pentru acordarea de ajutor pe perioada de caniculă persoanelor a!late în dificultate.
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Răspund:

Direc\ia de Sănătate l'ublică Ilfov
Comitetele locale pentru situa\ ii <le urgen\il

Termen: O1.06.2021
29. Executarea de controale în zonele în care se

recoltează

cerealele

componentei preventive u S.V.S.U„ cu privire la modul în care sunt
în Normele generale de

apărare

împotriva incendiilor şi Dispozipile generale

incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti,
vegetale, aprobate prin ordin comun al Ministrului Internelor

şi

Reformei A1imini:striith'e

Ministrului Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008.
Răspund:

Serviciile voluntare pentru sîtuatii de urgenţă

Termen: în perioada recoltării cerealelor păioase
30. Interzicerea arderii
autorităţii

miriştilor,

stufului,

competente pentru protecţia mediului

tullirişurilor
şi fară

sau vegetatiei ierboase,. fără acceptul

informarea, în prealabil, a serviciilor pentru

situatii de urgenţă, conform Ordonantei de Urgentă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările
manifestării

ulterioare. Sistarea emiterii permiselor de lucru cu focul pe perioada

fenomenului de caniculă.

Răspund:

Comitetele locale pentru situa(ii de urgentă

Termen: Permanent
31. Verificarea şi completarea dotării ocoalelor silvice şi a serviciilor voluntare pentru
de

urgentă

situaţii

cu materialele necesare pentru stingerea incendiilor la fondul forestier, în conformitate

cu prevederile Anexei nr. 1 la Regulamentul privind gestionarea
incendiilor de

pădure.

situaţiilor

de

urgenţă

ca urmare

aprobat prin O.M.A.L nr. 1475 din 13 octombrie 2006 (cazmale, topoare,

lopeti, palete/bătătoare, sape <le munte, găleti, bidoane ranită etc).
Răspund:

Comitetele locale pentru situaţii de urgentă

Termen: Permanent

p. INSPECTOR ŞEF
D. PRIM-ADJUNCT AL INSPECTOR ŞEF
al Inspectoratului J!~!lţtu Situaţii de Urgenţă
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