ROMÂNOA
ONSTOTUŢOA PREFECTULUO JUDEŢUL COVASNA
COMOTETUL JUDEŢEAN PENTRU SOTUAŢOO DE URGENŢĂ COVASNA
Nr. 2203645 din 04.07.2017
APROB,
Preşedintele Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă
Vă rog să aprobaţi,
(î) ONSPECTOR ŞEF
Lt. col.,

PREFECTUL JUDEŢULUO COVASNA
CUCU SEBASTOAN

NĂSTUŢĂ CONSTANTON ADROAN
Ca urmare a Dispoziţiei Secretarului de Stat, Şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă
nr. 578/28.0.2017, având în vedere avertizările de Cod Galben şi Cod Portocaliu care vizează
creşterea regimului de temperatură pentru perioada următoare, şi a măsurilor dispuse de către
ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Daniela Dan, în videoconferinţa din data de
28.06.2015, se completează Planul de măsuri pentru sezonul estival 2017, înregistrat cu nr.
2202576 din 12.05.2017 cu următoarele măsuri şi acţiuni specifice combaterii efectelor cauzate de
creşterile de temperatură, astfel:
• Diseminarea către populaţie, operatorii economici şi administraţia locală a măsurilor
de prevenire a efectelor periculoase pentru sănătatea populaţiei în perioadele caniculare;
Răspunde: Instituţia Prefectului, ISU Covasna
Termen: 29.06.2017, şi ori de câte ori este nevoie
• Asigurarea operativităţii tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat, pentru stingerea incendiilor
sau intervenţiei la accidentele pe căile rutiere sau feroviare;
Răspunde: ISU Covasna, SAJ Covasna
Termen: permanent
• Revederea planurilor de cooperare întocmite între structurile de răspuns de la nivelul
judeţului;
Răspunde: ISU, IJJ,IPJ Covasna, UM 01048 Sfântu Gheorghe
Termen: permanent
• Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în derularea acţiunilor de
protecţie a populaţiei şi comunităţilor;
Răspunde: ISU, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, grupurile de suport
tehnic
Termen: permanent

• Identificarea cu sprijinul autorităţilor administraţiei locale, ONG-uri, voluntari, a
persoanelor în vârstă, care sunt singure, şi monitorizarea acestora în aceasta perioadă;
Răspund: Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă
Termen: permanent
• Adoptarea măsurilor pentru reducerea programului normal de lucru şi limitarea
activităţilor în aer liber, în situaţia depăşirii pragului critic de 80 unitati;
Răspund: conducătorii locurilor de muncă
Termen: permanent

• Intensificarea acţiunilor cu caracter preventiv şi operativ din responsabilitatea SVSU;
Răspund: preşedinţii CLSU
Termen: permanent
• Amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi adăpostirea populaţiei,
semnalizate corespunzator astfel încât să fie identificate cu uşurinţă de către populaţiei, dotate cu
aer condiţionat şi apa potabilă care să fie distribuită gratuit.
Răspunde: DSP Covasna împreună cu preşedinţii CLSU
Termen: ori de câte ori situaţia o impune
On cazul apariţiei fenomenului de secetă, pentru zonele vizate din zona de competenţă,
se vor revedea documentele operative de răspuns, concomitent cu desfăşurarea acţiunilor de
prevenire a apariţiei incendiilor îndeosebi la culturile agricole, vegetaţie uscată şi păduri, şi se vor
desfăşura activităţi pentru:
• Identificarea surselor de apă ce pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor
precum şi a echipamentelor special de stingere a incendiilor cu care pot fi dotate elicopterele;
Răspund: ISU , SGA Covasna
Termen: ori de câte ori situaţia o impune
• Identificarea surselor de apă ce pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor de
stins incendii;
Răspund: ISU Covasna, preşedinţii CLSU prin şefii SVSU
Termen: permanent
• Informarea preventivă a populaţiei cu privire la interdicţia utilizării focului deschis la
arderea de mirişti si vegetaţie uscată;
Răspunde: preşedinţii CLSU, ISU Covasna
Termen: permanent

• Stabilirea rezervei de forţe şi mijloace care va putea fi folosită in acţiunile de stingere
a incendiilor la fondul forestier şi la culturile agricole şi constituirea rezervelor de carburanţi
necesare pentru acţiuni de lungă durată;
Răspund: ISU Covasna, celelalte instituţii cu care sunt încheiate
planuri de cooperare/protocoale pe linie operativă
Termen: permanent
• Instruirea şefilor SVSU privind îndeplinirea obligaţiilor legale ce le revin;
Răspund: ISU Covasna, preşedinţii CLSU
Termen: permanent
• Instituirea la nevoie, a restricţiilor în alimentarea cu apă;
Răspund: SGA Covasna, preşedinţii CLSU
Termen: la nevoie
• 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 (rezervoare inox, avize sanitare etc);
Răspunde: ISU Covasna, preşedinţii CLSU
Termen: la nevoie
• Aplicarea de către operatorii economici a măsurilor stabilite prin programele de
acţiuni specifice perioadelor caniculare şi secetoase, fiind vizate societaţile la care riscul de
incendiu creşte pe fondul creşterii temperaturii şi /sau care prezintă pericol de accidente majore în
care sunt implicate substanţe periculoase;
Răspund: conducătorii locurilor de muncă
Termen: la nevoie
• Constituirea echipajelor mixte compuse din personal al structurilor teritoriale MAI,
Ministerului Sănătaţii, Ministerului Mediului, Apei si Pădurilor, ANSVSA şi administraţiei publice
locale care să monitorizeze permanent evoluţia situaţiei şi măsurile dispuse.
Răspunde: preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Termen: la ordin
Pentru monitorizarea în timp real a situaţiei operative la nivelul zonei de competenţă, în
contextul creşterii regimului de temperatură cu manifestarea unor temperaturi extreme însoţite sau
nu de fenomene meteorologice periculoase, situaţiile de urgenţă determinate de acest gen de
evenimente trebuie raportate până la nivel IGSU.
Activităţile prioritare sunt :
 Transportul de apă,
 Incendiile de vegetaţie uscată, mirişti, fond forestier,

 Intervenţii SMURD generate de afecţiuni în legătură directă cu temperaturile extreme
Raportările vor avea ca obiect şi :
 Acţiunile /măsurile adoptate prin hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă (
judeţean sau locale);
 Instituirea unor restricţii privind consumul de apă;
 Constituirea punctelor de prim ajutor medical;
 Constituirea punctelor de distribuţie apă potabilă;
 Declararea fenomenelor de secetă pedologică sau hidrologică;
În vederea centralizării acestor date care la sfârşitul perioadei probabil vor face obiectul unor
centralizări la nivel naţional este nevoie de un flux informaţional permanent şi în timp real , pentru a
putea lua şi măsurile necesare.
Răspunde: Toate instituţiile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă
Termen: pe timpul sezonului estival

Anexa nr. 1 – Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – populaţie;
Anexa nr. 2- Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare - prevenirea incendiilor;

Întocmit,
Ofiţer principal I STP
Cpt.
Dóczi Linda Zsuzsanna

Anexa nr.1
MĂSURI DE PREVENIRE
PENTRU PERIOADELE CANICULARE
- POPULAŢIE -

- 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, spatii
publice);
- Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;
- 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); evitați consumul băuturilor alcoolice sau al celor cu cafeină sau zahăr

(carbogazoase)
- Mâncaţi fructe şi legume (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 – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a
caniculei;
- Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi),
interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;
- Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
- Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de
dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
- 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;
- 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.

Anexa nr.2

MĂSURI DE PREVENIRE
PENTRU PERIOADELE CANICULARE
- PREVENIREA INCENDIILOR I. Prevenirea incendiilor
În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau 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 specifice care să cuprindă:
- Odentificarea 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 ambalaje care conţin vapori inflamabili 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 efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care
creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile
sau supraîncălziri excesive
- Ontensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu
vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate 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 în incintele unităţilor, în zonele de
agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la
distanţe care să nu permită 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 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.
- Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii,
aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi
îngrijirea copiilor.
II. Prevenirea incendiilor de vegetaţie şi de mirişti
În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii 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;

