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i de urgenta

PREAMBUL
Comitetul Local pentru Situa ţii de Urgen ţă Tecuci monitorizeaza rnodul de rnanifestare a
fenomenelor meteorologice cauzate de temparaturile ridicate in scopul prevenirii influentarii negative
asupra starii de s ănătate a populaţiei, îndeosebi a grupelor de risc rnajor si a prevenirii apariiei
incendiilor necontrolate.
Forţele şi mijloacele afate la dispozi ţia Cornitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, colaboreaza
Cu fortele de care dispune Crucea Ro şie şi alte organizaţii neguvernarnentale din domeniulprotec ţiei
sociale, fundaţii şi societăţi furnizoare de servicii de îngrijiri la dorniciliu.
Termenii şi expresiile de mai jos au urm ătoarele semnifica ţii:
a) temperatura exlerioară a aerului reprezintă gradul de încălzire a aerului atmosferic;
b) umiditatea este urniditatea relativ ă şi reprezintă proporţia de vapori de ap ă existenţi în aer faţă
de cantitatea rnaxirn ă posibilă, exprimată în procente;
c) vântul intens este vântul a cărui viteză depăşeşte 10 metri pe secund ă;
d) temperatura echivalată ridicată este ternperatura exterioar ă a aerului, corelat ă cu urniditatea
relativă şi exprirnată printr-o rnărirne derivată, respectiv indicele temperatur ă-umiditate;
e) temperaturi ridicate exireme sunt considerate temperaturile de peste 3 7°C sau când indicele
temperatur ă-umiditate dep ăşeşte pragul valoric cle 80;
Nivele de alert ă în funcţie de codurile meteorologice şi intensitatea rn ăsurilor adoptate se
definesc astfel:
CODUL VERDE (< 35°C în intervalul orar 11.00 - 17.00) - nu sunt necesare m ăsuri specifice,
sistem de veghe sezoniera;
CODUL GALBEN (35 ° - 38 °C în intervalul orar 11.00 - 17.00) - se instituie m ăsurile specifice
de alertă;
CODUL PORTOCALIU (35 ° - 40°C în intervalul orar 11.00 - 17.00) - se instituie m ăsurile de
mobilizare maximă;
CODUL ROSU (> 40°C în intervalul orar 11.00 - 17.00) - se instituie m ăsurile de mobilizare
maxirnă.

I. OBIECTIVE

-

1.1. Obiective generale:
- asigurarea desiăşurării în condiţii de normalitate a activit ăţilor socio-economice pe tirnpul
caniculei şi secetei prelungite;
- asigurarea unui sistem integrat de monitorizare a efectelor negative specifice sezonului de
caniculă şi secetă prelungită;
- asigurarea unor interven ţii oportune în scopul prevenirii şi atenuării efectelor de canicul ă şi
secetă prelungită;
- asigurarea cooper ării şi coordonării unitare a tuturor for ţelor şi instituţiilor implicate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timpul sezonului cald, la nivelul municiliului, pentru reducerea
timpilor de răspuns în situaţii de urgenţă.
11. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PREVENIREA şI ATENUAREA EFECTELOR
CANICULEI ŞI SECETEI PRELUNGITE
111. Acle normalive de referin ţă
- Ordinul nr.551/1475 din 08 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de c ăderi de grindină şi secetă severă, a Regulamentului
privind gestionarea situa ţiilor de urgenţă în domeniul f1tosanitar - invazii ale agen ţilor de dăunare şi
contaminare a culturilor agricole şi a Regularnentului privind gestionarea situa ţiilor de urgenţă ca urmare
a incendiilor de p ădure;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele rn ăsuri în dorneniul
managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea
2/2 1

Ordonnţei de urgen ţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sisternul Na ţional de
Managernent a1 Situa ţiilor de Urgenţă;
- OUG nr.2112004 privind Sistemul Naţional de Management al Situa ţiilor de Urgenţă cu
modifîcările şi cornpletările ulterioare;
- Legea nr.15/2005 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 21/2004;
- Legea nr.481/2004 privind protec ţia civil ă, cu rnodificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura
organizatoric ă, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă;
- H.G.R. nr.557/2016 privind managernentul riscurilor;
- H.G.R. nr.762/2008 privind Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
- O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanen ţă la toate primăriile din
zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă;
- O.MA.I. nr.886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul na ţional de
înştiinţare, avertizare şi alarmare a popula ţiei;
- O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de evacuare în situa ţii de urgenţă;
- O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
- O.M.A.I. nr.1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi
funcţionarea taberelor pentru sinistra ţi în situaţii de urgenţ ă
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protec ţia persoanelor încadrate în munc ă, cu completările şi
modificările ulterioare,aprobat ă prin Legea nr. 436/2001;
- H.G. nr.580/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonan ţei sus
menţionată, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme
(temperaturi de peste 37 0C sau eând indicele temperatur ă - umiditate dep ăşeşte pragul valoric
de 80 unităţi);
- Manualul prefectului pentru managementul situa ţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă
hidrologică;
- Manualul primarului pentru managementul situa ţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă
hidrologieă.

112. Structuri implicate
La elaborarea planului de m ăsuri, precum şi pentru punerea acestuia în practic ă sunt implicate
următoarele instituţii şi organizaţii municipale:
- UAT Tecuci - aparat de specialitate
- Consiliul local Tecuci
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
- Institutiile si operatorii economici apartinand Consiliului local:
- Politia locala
- Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor
- Serviciul public local de asistenta sociala
- Casa de cultura
- Muzeul mixt
- Biblioteca
- Compania de utilitati publice Tecuci
- SC Rampa Rates SRL Tecuci
- SC Piete Prest Tec SRL Tecuci
- Sectia de Pompieri Tecuci
- Detasament 4 Jandarmi Tecuci
- Poliţia Municipala Tecuci
- SC ELECTRICA SA Tecuci
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- District drurnuri nationae Tecuci
- Departament apa canal Tecuci
- Sistemul hidrotehnic Barlad - Siret Tecuci
- Spitalul municipal Tecuci
- Statie CFR Tecuci
- Directia sanitar veterinara -centrul Tecuci
- Sector Distrigaz Tecuci

111. ATRIBUŢII SPECIFICE
111.1. Comitetul Localpentru Situa ţii de Urgen ţă

aducerea la cuno ştinţa cetăţenilor, a prevederilor generale şi specifice care trebuie s ă fie
respectate când execut ă arderi de miri şti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
arderea miri ştilor, resturilor vegetale pe terenul arabil, tuf ărişurilor sau a vegetaţiei ierboase este
permisă numai cu acordul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi şi după informarea prealabil ă
a Inspectoratului pentru Situa ţii de Urgenţă Galaţi şi a Comisariatului Jude ţean al Gărzii
Naţionale de Mediu Galaţi. Arderea miri ştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se solicit ă
primăriei Tecuci si se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul deschis;
arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de şeurilor şi a altor materiale combustibile se face în
locuri special amenajate sau pe terenuri preg ătite;
în perioadele de canicul ă şi secetă prelungită, arderea miri ştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale este interzis ă;
politia Locala va execută controale privind respectarea de c ătre persoanele fizice şi juridice a
legislaţiei referitoare la arderile de miri şti, vegetaţie uscată, resturi vegetale;
Compania de utilitati publice Tecuci, va asigura dot ările şi personalul necesar pentru stingerea
incendiilor de vegetaţie uscată şi resturi vegetale din zona de responsabilitate şi doar în situaţii de
pericol justificat privind extinderea fl ăcărilor, ace ştia vor solicita sprijinul serviciilor profesioniste
pentru situaţii de urgenţă;
SC Rampa Rates SRL, va asigura dot ările şi personalul necesar pentru stingerea incendiilor de
deseuri din zona de responsabilitate şi doar în situaţii de pericol justificat privind extinderea
f1ăcărilor, aceştia vor solicita sprijinul serviciilor profesioniste pentru situa ţii de urgenţă;
în vederea prevenirii şi limitării situaţiilor de urgenţă care pot fi generate de arderile necontrolate,
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă prin BMSU are stabilite măsuri şi acţiuni specifice
pentru gestionarea şi păstrarea unui f1ux informaţional permanent cu Inspectoratul pentru Situa ţii
de Urgenţă Galaţi;
zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene, a c ăii ferate se curăţă obligatoriu de
vegetaţia uscată şi resturile vegetale de c ătre administratorii acestora şi după caz, de proprietarii
de drept ai terenurilor;
NOTĂ : In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 736/2005, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 671/27.07.2005 şi Ordinul comun al M.I.R.A., M.S.P., şi
M.M.D.D. nr. 247/1235/631/1130/10 iulie 2007, publicat în Monitorul Oficial aI României,
partea I, nr. 477/17 august 2007, pe timpul introducerii codurilor Portocaliu şi Roşu de
caniculă, se va institui obligatoriu Ia sediul prim ăriei serviciul de permanen ţă.

1112. Atributii specjjîce asigurate de institutiile implicate, in conformitate cu atributiile de
functionare ale acestora:
realizeaz ă campanii de informare - educare - comunicare pentru con ştientizarea populaţiei
privind efectele caniculei;
monitorizeaz ă calitatea apei potabile şi de îmbăiere;
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controleaz ă condi ţiile de depozitare şi de servire a a1rnente1or;
rnobilizeaz ă asistenţii cornunitari şi rnediatorii sanitari pentru acordarea asisten ţei rnedicale
persoanelor cu dependen ţă social ă la dorniciliul acestora ;
intensific ă rnonitorizarea calit ăţii apei potabile şi de îrnbăiere şi avertizeaz ă populaţia privind
nepotabilitatea în func ţie de neconforrnit ă i1e pararnetrilor de potabilitate, prin inscrip ţionarea
fântânilor APA NU ESTE BUNA DE BAUT;
intensific ă acţiunile de verificare a condi ţiilor de p ăstrare, depozitare şi comercializare a
produselor alirnentare şi băuturilor răcoritoare;
intensifică verific ările modului de depozitare a de şeurilor de toate categoriile;
asigură personalul medical şi dotarea, necesare pentru punctele de prim ajutor organizate pentru
diminuarea riscului pentru s ănătate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare şi hiperterrnie;
asigură trimiterea c ătre spitalele de urgent ă numai a cazurilor justificate;
pregătirea terneinic ă a personalului din dispozitivele rutiere şi cele de ordine şi siguranţă
publică, astfel încât s ă fie în măsură să intervină rapid şi eficient în prima urgenţă în funcţie de
situaţia creată;
sprij inirea autorit ăţilor locale pentru alertarea popula ţiei în scopul constituirii efectivelor
necesare interven ţiei operative şi eficiente pentru stingerea incendiilor izbucnite în locurile cu
vegetaţie uscată şi întreprinderea m ăsurilor poliţiene şti specifice pentru asigurarea climatului de
ordine şi siguranţă publică;
desfăşurarea activităţilor poliţieneşti specifice pentru identificarea persoanelor care se fac
vinovate de incendierea resturilor vegetale, prin acestea producându-se pagube materiale sau
condiţii de producere a unor evenimente negative;
comandanţii structurilor de intervenţie vor realiza inventarierea şi pregătirea echipamentelor şi
materialelor de prim ă intervenţie specifice stingerii incendiilor la vegeta ţie uscată, inclusiv de
asigurare logistic ă a intervenţiei;
atenţionarea proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu orice titlu sau far ă titlu, de a nu arde
miriştile, stuful, stufărişurile sau vegetaţia ierboas ă, fără acceptul autorit ăţii competente pentru
protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situa ţii
de urgenţă (prin notificarea obligaţiei şi atenţionarea cu privire la sanc ţiunea contraven ţională
aplicabilă);
efectuarea de controale în zonele în care au loc incendii de vegeta ţie uscată şi mirişti şi
aplicarea sancţiunii contravenţionale stabilită de art. 96, alin. 1, pct. 9 din OUG nr.
195/22.12.2005 privind protec ţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea
265/29.06.2006 cu modific ările şi completările ulterioare;
verificarea st ării de prospeţime a alimentelor vândute c ătre populaţie de către operatorii
economici;
verificarea modului de prestare a serviciilor de livrare c ătre populaţie, aparatelor de aer
condiţionat, precum şi de reparare a acestora în garan ţie şi post garanţie;
verificarea modului de asigurare a ventila ţiei în spaţiile comerciale de alimenta ţie publică
(restaurante, baruri, cafenele, cofet ării, etc.);
verificarea îndeplinirii condi ţiilor specifice de bun ăstare a animalelor;
interzicerea transportului de animale în scop comercial sau alte scopuri între orele 11.00 şi
19.00;
interzicerea mi şcării de animale în scopul hr ănirii acestora (pe p ăşune) sau în vederea efectu ării
de diverse munci (trac ţiune etc.) în intervalul orar 11.00 şi 1 9.00;
creşterea gradului de con ştientizare a angaj a ţilor şi a lucrătorilor în ceea ce prive şte necesitatea
respectării prevederilor Ordonan ţei de Urgenţă nr. 99/2000, privind m ăsurile ce pot fi aplicate
în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ţia persoanelor încadrate în munc ă, cu
completările şi modificările ulterioare;
verificarea respect ării de către angajatori a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, aprobat ă prin
Legea nr. 436/2001, respectiv ale H.G. nr.580/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Ordonan ţei sus menţionată, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
umiditate
temperaturi extreme (temperaturi de peste 3 7 °C sau când indicele temperatur ă
depăşeşte pragul valoric de 80 unit ăţi);
-
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Ni
crt.
1

2

3

IV. MĂSURI GENERALE
Masuri
Cine
raspunde
Elaborarea şi aprobarea Planului de rn ăsuri
SefBMSU
pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei
şi secetei prelungite pe anul 2017 la nivelul
municipiului Tecuci
Inforrnarea CJSU G-alati- centrul operational
Sef BMSU
privind stările potential generatoare de situatii de
urgentă si iminenta amenint ării acestora, precum
si asupra activit ătii desfăsurate
Solicita Institutiei Prefectului Galati declararea
Presedintele
stării de alert ă si propunerea instituirii st ării de
CLSU
urgentă la nivel local
primar
Întocmirea rapoartelor operative zilnice si a
Sef BMSU
rapoartelor de sintez ă si transmiterea lor la CJSU
Galati- centrul operational
-

4

Terrnen
01.07.2017

Permanent si
cand
situatiia o
impune
Cand situatia
o impune

Asigurarea fluxului informational-decizional cu
CJSU Galati- centrul operational, grupuri
de suport tehnic si cu alte organisme implicate în
gestionarea situatiilor de urgent ă generate de
temperaturile ridicate

Sef BMSU

6

Asigurarea înstiint ării membrilor C.L.S.U., a
membrilor Consiliului local,a institutiilor si
operatorilor economici si a populatiei despre
iminenta producerii sau producerea unor
dezastre, precum si transmiterea!retransmiterea
operativă a deciziilor si ordinelor emise

SefBMSU

7

Verificarea dispozitivelor de actionare a
mij loacelor de alarmare a populatiei la dezastre

Sef BMSU

8

Organizarea serviciului de permanent ă la sediul
primăriei

Presedintele
CLSU
primar
Politia locala La primirea
avertizarilor

10

11

Intensificarea activit ătilor de supraveghere/
protectie si ordine public ă sau protectie
institutională a obiectivelor din competent ă
Aplicarea măsurilor de interzicere a circulatiei în
zonele afectate si dirij area acesteia pe alte rute
ocolitoare
Monitorizarea calit ătii surselor de aprovizionare
cu apă potabilă a populatiei
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Prin dispecerul
de serviciu al
BMSU

Cu acordul
rninistrului
afacerilor interne
Prin dispecerul
Pe timpul
manifestarii
de serviciu al
situatiilor de BMSU
urgenta
Permanent
Transmiterea!
retransrniterea
mesajelor de
atentionare,
alarmare si
avertizare, a
deciziilor,
dispozitiilor si
ordinelor ernise
prin dispecerul
de serviciu al
BMSU
Prin dispecerul
Permanent
de serviciu al
în maxim
30 de minute BMSU
de la
producerea
evenimentul
ui
Prin dispecerul
Permanent
de serviciu al
BMSU
Prin sef BMSU
Permanent

5

9

Observatii

-

Politia locala

Cand situatia
o impune

Departament
apa canal
Tecuci

Permanent

In colaborere cu
politia
muinicipala

12

Asigurarea serviciilor de asistent ă iuedical ă

13

Prornovarea în rândul ferrnierilor si
proprietarilor de anirnale a rn ăsurilor privind
ameliorarea conditiilor de expioatare si
adăpostire a anirnalelor
Prornovarea în rândul ferrnierilor a
recomand ărilor privind campania de
recoltare a cerealelor

14

15

16

17

Participarea cu efectivele aflate în misiuni de
ordine public ă la evacuarea populatiei,
îndrumarea populattiei spre cele rnai apropiate
adăposturi, fluidizarea circulatiei, paza
raioanelor evacuate si a celor în care se face
evacuarea populatiei, mentinerea ordinii publice
în raioanele de evacuare
Sprijinirea activit ătii de evidentă a persoanelor
care se evacueaz ă din raioanele afectate si în
raioanele unde se execut ă evacuarea

Participarea la mobilizarea populatiei apte de
muncă, a mij loacelor de transport si tehnice, în
vederea folosirii lor la actiunile de interventie

Spitalul
rnunici]3a1
Anton Cincu
Biroul
agricol

Perrnanent

Biroul
agricol

Premergator
carnpaniiei
de recoltare
a cerialelor

Politia locala

Cand situatia
o impune

In colaborare cu
forte ale IJJ
Galati

Serviciul
public
comunitar de
evidenta a
persoanelor
Politia locala

Cand situatia
o impune

In colaborare cu
forte ale IJJ
Galati

Cand situatia
o impune

In colaborare cu
forte ale IJJ
Galati

La prirnirea
avertizarilor

Iv. 1. MĂSURI SPECIFICE
A. Masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor
Nr.
crt.

Masuri
Informarea preventiv ă a institutiilor, operatorilor
economici si a populatiei în vederea adopt ării
măsurilor speciale pentru sezonul cald

2

Executarea de recunoasteri si controale de
prevenire la spatiile de cazare si de alimentatie
publică, locatiile cu aglomerări de persoane si
locuri de agrement

3

Educatia preventivă a populatiei în domeniul
situatiilor de urgent ă si ordinii publice generate
de temperaturile ridicate din perioada sezonului
cald
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Cine
raspunde
Sef BMSU

Politia
locala;
BMSU;
Compania
de utilitati
publice
Tecuci;
SC Piete
Prest Tec
Politia local
BMSU
Serviciul
comunicare
registratura

Termen
Premergator
sezonului
cald

Conform
planificarilor

Pe timpul
desiăsurării
campaniilor
de informare
preventivă

Observatii
Prin dispecerul
de serviciu al
BMSU si
Serviciul
comunicare
registratura
Verificarea
organizării
apărării
împotriva
incendiilor
si depistarea
neregulilor

Distribuirea de
pliante, foi
volante, manuale,
brosuri,
reviste etc.

4

5

6

7

8

9

Stahilirea de m ăsuri adecvate, potrivit
competentelor, prin reprezentantii
proprii în cadrul C.L.S.U., pentru înl ăturarea sau
limitarea riscurilor de incendii majore, datorate
efectelor teniperaturilor ridicate
Asigurarea mijloacelor proprii de interventie la
incendii, în stare de functionare optirn ă

Directorii
institutiilor
si
operatorilor
economici
Directorii
institutiilor
si
operatorilor
economici

Permannt

Cf. Prevederilor
OMAI 1 63/2007

Permanent

Cf. Prevederilor
OMAI 1 63/2007

Interzicerea utiliz ării focului deschis în zonele
afectate de usc ăciune avansat ă si restrictionarea
efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a
unor lucrări care creeaz ă conditii favorizante
pentru producerea de incendii prin degaj ări de
substante volatile sau supraînc ălziri excesive
Verificarea rezervelor de ap ă pentru incendiu si
mentinerea în functiune a instalatiilor de
alimentare cu ap ă (hidranti, rampe de
alimentare)

Directorii
institutiilor
si
operatorilor
economici

Permanent

Cf. Prevederilor
OMAI 1 63/2007

Departament
apa canal
Tecuci
Sectia de
pompieri
Tecuci
Sectia de
pompieri
Tecuci

Permanent

Coordonarea, organizarea si asigurarea
interventiei în caz de incendiu la nivelul unit ătii
administrativ-teritoriale, salvarea, acordarea
primului ajutor si protectia persoanelor, a
animalelor si a bunurilor periclitate de incendii,
cu mijloacele din dotare, pân ă la stingerea
incendiului
Verificarea respect ării regulilor de ap ărare
împotriva incendiilor la gospod ăriile cetătenesti,
institutiile subordonate

Permanent

BMSU

Permanent

iulie 2017

10

Popularizarea normelor specifice de ap ărare
împotriva incendiilor, a unor reguli de prevenire
a incendiilor produse de fumat, focul deschis,
j ocul copiilor cu focul, a conditiilor prev ăzute de
lege pentru arderea miristilor,stufului si a
vegetatiei ierboase, a riscurilor generate de
incendierea vegetatiei ierboase de pe terenurile
agricole limitrofe p ădurilor precum si a regulilor
de comportare în caz de situatii de urgent ă

BMSU
Serviciul
comunicare
registratura
Directorii
institutiilor
publice si
operatorilor
economici

11

Efectuarea controalelor (d.p.d.v. al protectiei
mediului) în caz de situatii de urgent ă generate
de nerespectarea bunelor conditii agricole si de
mediu referitoare la arderea miristilor si
resturilor vegetale pe terenul arabil si la arderea
paj istilor permanente

Politia locala permanent
Serviciul
investitii
(mediu)
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Conform
Planului de
control intocmit
in baza OMAI
160/2007 si a
HCL
Afisarea vizibil ă
în locuri
publice a
măsurilor
preventive
generale,
precum si a
recomandărilor
pentru populatie,
pe timpul
perioadelor
caniculare

12

13

Asigurarea function ării surselor si statiilor de
ponipare ap ă 1a capacitatea rnaxirn ă prin
rnentinerea în functiune a grupurilor de pornpare
existente Ia sursele si statiile de pornpare
Efectuarea controalelor privind starea de
functionare a surselor de alirnentare cu ap ă
artificiale (hidranti etc.)

Departarnent
apa canal
Tecuci

perrnanent

Departarnent
apa canal
Tecuci

perrnanent

B. Masuri in caz de temperaturi maxime extreme (canicula),seceta hidrologica si pedologica
prelungita
Nr.
crt.

2

3

4

5

Masuri

Cine
raspunde
Popularizarea m ăsurilor ce se impun a fi aplicate BMSU
pe timpul perioadei secetoase si intensificarea
Serviciul
rnăsurilor de educatie sanitar ă preventivă a
cornunicare
populatiei
registratura
Directorii
institutiilor
publice si
operatorilor
econornici

Întocmirea si actualizarea a evidentei
persoanelor cu dependent ă socială si a căror
stare de s ănătate poate fi influentat ă negativ de
caniculă
Monitorizarea permanent ă a calitătii apei
potabile din reteaua comunal ă de alimentare, cu
efectuărea de analize periodice privind
potabilitatea surselor de aprovizionare cu ap ă
potabilă.
Asigurarea unor surse alternative de ap ă în
situatia reducerii substantiale a debitului în
reteaua de distributie sau urmare a avarierii
acesteia
Amenaj area spatiilor pentru acordarea prirnului
ajutor medical de urgenţă persoanelor afectate de
ternperaturile ridicate si distributie de apa
potabila.
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Serviciul
public local
de asistenta
sociala
Departament
apa canal
Tecuci

Terrnen

Observatii

La prirnirea
avertizarilor

Afisarea vizibil ă
în locuri
publice a
rnăsurilor
preventive
generale,
precurn si a
recomandărilor
pentru populatie,
pe tirnpul
perioadelor
caniculare

03.07.2017

permanent

Presedintele
CLSU
primar

Cand situatia
o irnpune

Serviciul
de
public
asistenta
sociala
Serviciul
ADPP
BMSU
SCPiete
Prest Tec
SRL
Spitalul
municipal

Cand situatia
o impune

-

1 Sala Galeriile
de arta,str.
Victoriei nr. 71.
Salvare asigurata
de spitalul
rnunicipal
.

2.Piatacentralacort

6

Eliminareaconsumuiui de ap ă pentru sp ălatul
străziior, a trotuareior si stropitul zonelor verzi

Compania
de utilitati
pubiice
Tecuci

ln cz de
seceta
hidrologica

7

Asigurarea asistentei medicale în vederea
supravegherii st ării de s ănătate a populatiei
afectate, tratamentul bolnavilor si a eventualilor
răniti în sistem de permanent ă
Asigurarea stocului de medicarnente necesar

Spitaiul
municipai

Permanent

Spitalul
municipal
Directorii
institutiilor
publice si
operatorilor
economici

Permanent

8
9

Respectarea prevederilor legale privind m ăsurile
ce trebuie adoptate de angaj atori în perioadele cu
temperaturi extreme, pentru protectia salariatilor

10

Centralizarea datelor privind suprafetele agricole
calamitate la nivelul localit ătii si transmiterea
înstiintărilor la ISU Galati si Directia de
Agricultură Galati
Centralizarea datelor privind urm ările
fenomenelor hidrometeorologice periculoase,
întocmirea si transmiterea rapoartelor operative
(anexele 8 si 9) la ISUJ Galati
Asigurarea existentei contractelor de prestari
servicii privind colectare si neutralizare a
deseurilor animaliere
Interzicerea circulatiei traficului greu pe anumite
sectoare de drum si pe inervale orare

11

12

13

14

Asigurarea functionării surselor si statiilor de
pompare ap ă potabilă la capacitatea maxim ă

15

Primirea prognozelor si alarm ărilor, precum si
transmiterea acestora la factorii implicati în
managementul situatiilor de urgent ă generate de
riscurile specifice acestei perioade
Reorganizarea activitătii personalului care
desfăsoară misiuni în teren,potrivit prevederilor
legale, care s ă asigure executarea misiunilor în
conditii de eficient ă si risc redus pentru
sănătatea personalului
Identificarea persoanelor f ără adăpost si
îndrumarea acestora c ătre centrele de primire
Asigurarea cisternei pentru transport ap ă
(potabilă sau nepotabil ă), în vederea utiliz ării
acestora, la nevoie, pentru asigurarea necesarului
de apă pentru zonele afectate de canicul ă
prelungită

16

17
18
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Biroul
agricol
BMSU
BMSU

La
instituirea
codului
galben/
portocaliu/
rosu de
canicula
Cand situatia
o impune

Cand situatia
o impune

Compania
Permanent
de utilitati
publice
Politia locala La temp.
peste 40 de
grade
Departament permanent
apa canal
Tecuci
SefBMSU

Permanent

Directorii
institutiilor
publice si
operatorilor
economici
Politia locala

La
instituirea
codului
rosu de
canicula
Permanent

Compania
de utilitati
publice

Permanent

Daca situatl*a o
impune

Se va respecta
procedura prin
Hotarare a CLSU
cf.art.29,alin.2,lit
e) din OMAI
1 422/ 1 92/ 1 6 .05.
2012

In colaborare cu
politia
municipala

Iri colaborare cu
S GA si ISU
Galati

In colaborare cu
forte ale IJJ si IPJ

C. Masuri in caz de pioi abundentc iusotite de intensificari aie
vantului,furtunj,inundatij,accjdente Ja constructii hidrotehnice
Nr.
crt.

2

3

4

5

6

7

8

9

Masuri
Asigurarea de surse alternative de alimentare cu
energie electric ă pentru functionarea în conditii
optime a activit ătii unitătilor medicale, îndeosebi
a celor de urgent ă
Asigurarea mijloacelor necesare înstiit ării si
alarmării populatiei din zonele de risc ce pot fi
afectate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice
Constituirea formatiilor de interventie
nominalizate, înzestrate cu mijloace si materiale
de interventie

Declansarea actiunilor operative de ap ărare în
zonele cu risc
Asigurarea organiz ării actiunilor de limitare si
de înlăturare a efectelor inundatiilor si/sau
fenomenelor meteorologice periculoase
Centralizarea datelor privind urm ările
inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, întocmirea si transmiterea
rapoartelor operative la ISUJ Galati si Centrul
Operativ al S.G.A
Asigurarea fondurilor necesare pentru
constituirea si completarea stocurilor de
materiale si mij loace de ap ărare, pentru actiuni
operative de interventie si de înl ăturare a
efectelor inundatiilor si fenomenelor
meteorologice periculoase
Asigurarea întretinerii, repar ării si mentinerii în
stare de functionare a lucr ărilor de apărare
împotriva inundatiilor din administrare,
precum si supravegherea în permanent ă a
albiilor cursurilor de ap ă în zona localit ătii si
întretinerii corespunzătoare a santurilor si
rigolelor de scurgere a apelor pluviale,
îndepărtarea materialului lernnos si a deseurilor
din albia majoră a cursurilor de ap ă, din
sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor
Asigurarea operativit ătii interventiilor la
desfundarea canaliz ărilor
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Cine
raspunde
Spitalul
rnunicipal

Termen

Observatii

permanent

Sef BMSU

permanent

Prin dispecerul
de serviciu al
BMSU

Directorii
operatorilor
economici
din
subordinea
Consiliului
local Tecuci
Presedintele
CLSU
primar
Presedintele
CLSU
primar
Presedintele
CLSU
primar

permanent

Conform HCL

Presedintele
CLSU
primar

Pe timpul
starii de
normalitate

Fonduri alocate
in bugetul local

Compania
de utilitati
publice
Biroul
drumuri
Serviciul
investitii
(mediul)
BMSU

Permanent

In colaborare cu
Sistemul
hidrotehnic
Barlad Siret
Tecuci

Departament
apa canal
Tecuci

permanent

-

-

-

-

La primirea
avertizarilor

In conformitate
cu planurile de
aparare
La primirea
In conformitate
avertizarilor cu planurile de
aparare
Pe timpul
Conform anexei
producerii
8 din Ordinul nr.
situatiei de
1 422/1 92 din
urgentă
16.05.2012

-

-

D. Masuri in caz de epidemii,epizootii si zoonoze
Ni
crt.
1

Cine
raspunde
Instiintarea CLSU si populatia asupra pericolului Sef BMSU
epidemiologic

2

Izolarea cazurilor de îrnboln ăvire (umană si/sau
animal ă) si lirnitarea aglorner ărilor de populatie
care favorizeaz ă transmiterea agentilor etiologici
Acordarea asistentei medicale de specialitate

3
4

Masuri

Instituirea restrictiilor in zonele de control a
bolii,mentinerea si restabilirea ordinii si linistii
publice

Spitalul
municipal

Terrnen

-

Cand situatia
o impune

Observatii
Prin dispecerul
de serviciu al
BMSU

Cand situatia
o impune

Spitalul
Permanent
municipal
Politia locala Cand situatia
o impune

In colaborare cu
forte ale IJJ si IPJ

V. DISPOZIŢII FINALE
Responsabilităţile privind punerea în aplicare a prevederilor prezentului plan de m ăsuri revin
tuturor membrilor Comitetului Local pentru Situa ţii de Urgenţă Tecuci care, potrivit legii, au atribu ţii ori
asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de canicul ă şi
secetă prelungită.
După elaborare şi aprobare, PIanuI de măsuri se pune la dispoziţia BMSU şi se transmite
membrilor CLSU Tecuci şi celorlalte instituţii implicate, acestea având obliga ţia să cunoască, în
părţile care Ie privesc conţinutul acestuia si sa aplice masurile prezentului plan.
Planul va fi publicat si pe site-ul Primariei municipiului Tecuci, prin grija
compartimentului administrare retele.

Sef Birou monitorizare s»ua ţii de urgenţă
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