MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 19/22.07.2022

PROIECT

În conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea
şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr.
1491/2004
- Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor şi pădurilor şi ministrului afacerilor
interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate
de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă
hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
Luând în considerare:
- atenționările și avertizările Administrației Naționale de Meteorologie care vizează
creșterea regimului de temperatură;
- necesitatea asigurării măsurilor cu caracter operativ pentru gestionarea eficientă a
tipului de risc temperaturi extreme.
Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 În perioadele vizate de atenționările și avertizările meteorologice, structurile cu
atribuții la nivel județean vor aplica măsurile stabilite în Planul de măsuri al Comitetului

Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea
efectelor negative ale caniculei și secetei, precum și a altor fenomene meteorologice
periculoase ce se pot produce în perioada de vară pe teritoriul județului Dâmbovița, aprobat
prin HCJSU nr. 16/08.06.2022.
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Art.2 Comitetele locale pentru situații de urgență analizează de îndată, în ședințe
extraordinare, situația operativă, măsurile și acțiunile specifice prevenirii, combaterii și
gestionării efectelor cauzate de creșterile de temperatură și dispun măsuri în consecință.
Art.3 Se aprobă măsurile generale de prevenire a apariției unor situații de urgență
precum și pentru limitarea efectelor acestora, aplicabile în perioadele caniculare, prevăzute în
Anexa la prezenta hotărâre.
Art.4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei
Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai
Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la
nivelul județului Dâmbovița.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA
PREFECT
CLAUDIA GILIA
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PROIECT
Anexă la HCJSU nr. 19/22.07.2022
MĂSURI GENERALE
de prevenire a apariției unor situații de urgență precum și pentru limitarea
efectelor acestora, aplicabile în perioadele caniculare
1. La nivelul autorităților și instituțiilor publice:
- adaptarea programului de lucru şi limitarea activităților desfăşurate în aer liber;
- amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi de adăpostire a populaţiei, dotate
cu apă potabilă care să fie distribuită gratuit, în special în zonele aglomerate sau cu trafic
intens;
- informarea preventivă a populației cu privire la importanța respectării recomandărilor
pe timpul perioadelor caniculare precum și interdicția utilizării focului deschis la arderea de
mirişti şi vegetaţie uscată;
- monitorizarea zonelor forestiere și în special a celor frecventate de turiști de către
personalul ocoalelor silvice, administratorii sau proprietarii acestora;
- desfășurarea de controale de prevenire a incendiilor la nivelul zonelor forestiere,
precum și la nivelul localităților și operatorilor economici deținători de culturi agricole;
- desfășurarea de controale privind verificarea respectării legislației specifice de
protecție a mediului la distrugerea prin ardere a deșeurilor sau reziduurilor combustibile;
- identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile;
- monitorizarea locațiilor în care se produc și comercializează produse alimentare
perisabile;
- monitorizarea zonelor de agrement, cursurilor de apă și lacurilor pentru prevenirea
riscului de înec;
- asigurarea operativităţii tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, pentru stingerea incendiilor sau intervenției
la accidentele pe căile rutiere sau feroviare.
2. La nivelul populației:
- evitarea deplasărilor sau alternarea acestora cu repausul, în spaţii dotate cu aer
condiționat (magazine, spatii publice);
- evitarea spațiilor aglomerate, a expunerii la soare și a efortului fizic intens între orele
11.00-18.00;
- asigurarea unei hidratări și alimentații corespunzătoare adaptate sezonului compusă
în special din apă, sucuri naturale din fructe, ceaiuri călduțe, fructe, legume sau iaurturi;
- adaptarea vestimentației prin purtarea unor haine lejere, subţiri, deschise la culoare,
pălării şi ochelari de soare;
- evitarea consumului de alimente cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine
animală precum și a băuturilor alcoolice și a celor care conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau
zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare.
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