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Plan de masuri pentru prevenirea, diminuarea si atenuarea efectelor negative 

ale caniculei si secetei, precum si a altor fenomene meteorologice periculoase 

ce se pot produce in perioada de vara, pe teritoriul comunei Lucieni, judetul 

Dambovita 

 

 

REGULI SI MASURI SPECIFICE LA NIVELUL LOCALITATII LUCIENI 

IN FUNCTIE DE RISCURILE SPECIFICE LOCALE 

 

 

                      SCOP  

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 

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita prin grupul de suport 

tehnic, dar si de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Lucieni, in scopul 

initierii si asigurarii unor masuri specifice operative de interventie. Persistenta 

temperaturilor ridicate pe o perioada mare de timp poate influenta negativ starea de 

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

eforturilor institutiilor publice locale, cat si a serviciilor deconcetrate. 



         Scopul Planului de masuri este asigurarea cadrului general la nivelul U.A.T 

Lucieni, de urgenta, in perioada sezonului cald, in cazul manifestarii tipurilor de 

risc specifice U.A.T. comuna Lucieni si a riscurilor associate. 

 

DOMENIU DE APLICARE 

 

         Planul de masuri se aplica pentru prevenirea, diminuarea si atenuarea 

efectelor negative ale caniculei si secetei, precum si a altor fenomene 

meteorologice periculoase ce se pot produce in perioada de vara, pe teritoriul 

comunei Lucieni, judetul Dambovita. Modificarea si completarea planului de 

masuri se va efectua prin dispozitia primarului comunei Lucieni, la propunerea 

membrilor C.L.S.U, pe baza hotararilor adoptate de C.L.S.U. 

 

ACTE NORMATIVE DE REFERINTA 

 

- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor 

operativepentru situatii de urgenta 

- O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

Urgenta , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative 

in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul comun al M.I.R.A, M.S.P, M.M.F.E.S si M.M.D.D nr. 

247/1235/651/1130 din 10.07.2007 privind aprobarea Planului de masuri vizand 

realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari, in calitatea acestora de 

presedinti al comitetelor judetene pentru situatii de urgent, respectiv al comitetelor 

pentru situatii de urgent si autoritatile de sanatate publica; 

- Legea nr 307/2006privind apararea impotriva incendiilor; 

- OMAI nr.163/2007pentru 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; 

- H.G.R. 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. 

 

 

ATRIBUTIUNI SPECIFICE: 

 

            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; 

         1.4. Interzicerea arderii miriştilor, stufului, stufarişurilor sau vegetaţiei 

ierboase, fără avizul autorităţii competente şi sancţionarea nerespectării acestei 

prevederi conform legilsatiei in vigoare; 

          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. Zona de siguranta a drumurilor nationale si judetene, comunale si 

satesti se va curata obligatoriu de vegetatia uscata de catre administratorii acestora 

si de proprietarii acestora, dupa caz;  

1.14. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor,desurilor si a altor materiale 

combustibile se va face in locuri special amenajate sau pe terenuri pregatite in 

prealabil,si numai dupa emiterea permisului de lucru cu foc deschis, iar personalul 

SVSU va supraveghea arderile ; 

           1.15 Informarea cetățenilor, avertizarea și înștiințarea permanentă a acestora 

cu privire la măsurile de protecție în caz de cutremur, de fenomene meteorologice 

periculoase, tornade, etc., modul in care cetățenii localității își însusesc măsurile de 

protecție specifice, adăpostire, salvare a bunurile a animalelor etc.; 

          1.16 Realizarea la nivelul localității de pliante, afișe informative cuprinzând 

măsuri de prevenire a incendiilor la vegetația uscată, culturi agricole de pe raza 

localității. 

 

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.  

 

MASURI GENERALE 

 

            1.Elaborarea Planului propriu de masuri pentru prevenirea, diminuarea si 

atenuarea efectelor negative ale caniculei si secetei, precum si a altor fenomene 

meteorologice periculoase ce se pot produce in perioada de vara, pe teritoriul 

comunei Lucieni, judetul Dambovita de catre institutiile publice si operatorii 

economici de pe raza comunei Lucieni 

        Raspunde : Scoala Lucieni, Post Politie,  operatori economici 

               Termen: 01.07.2022 

 

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: CLSU/ Compartimentul situatii de urgenta  

              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 Lucieni  si medicul  de familie  

               Termen: la primirea avertizarilor 

 

4. 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 Lucieni 

                     Termen: permanent  

 

5. Afisarea pe site-ul Primariei, in locuri publice si la avizier a 

recomandarilor generale si specifice in scopul protejarii starii de sanatate a 



populatiei in cazul aparitiei caniculei si secetei, precum si a altor fenomene 

meteorologice periculoase ce se pot produce in perioada de vara 

            Raspund: CLSU/Compartiment prevenire situatii de urgenta SVSU    

            Termen: permanent  

 

 6.Monitorizarea permanenta a debitelor de apa pe principalele cursuri de 

apa din UAT, in scopul adopatarii din timp a masurilor specifice care se impun  

          Raspunde: S.V.S.U 

          Termen: permanent  

 

           7. Interventia cu mijloacele din dotarea U.A.T Lucieni (cisterna, tractor) 

pentru asigurarea apei potabile pentru consum uman si animal 

                    Raspunde S.V.S.U 

                    Termen: aparitia secetei si caniculei 

 

8. 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 : Compartiment prevenire SVSU/CLSU 

               Termen : permanent  

 

9.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 

 

10.Monitorizarea zonelor cu risc crescut la incendii la fondul forestier si/sau 

vegetatie uscata, in zonele agricole  

                                 Raspund: Post Politie /SVSU /CLSU 

                                 Termen: permanent 

           11.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  

12. 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 sI asistentul 

medical comunitar  



 

                Termen:la instituirea codului portocaliu si rosu  

 

13. Monitorizarea situatiei privind existenta cadavrelor de animale si 

ridicarea acestora in regim de urgenta 

                Raspunde : CLSU si medic veterinar 

                 Termen : permanent  

 

          Responsabilitatile privind punerea in aplicare a prevederilor prezentului plan 

de masuri revin tuturor membrilor CLSU LUCIENI, 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. 

           Prezentul plan de masuri va fi aprobat prin hotarare de Comitetul Local 

pentru situatii de urgenta Lucieni, si ulterior de primarul comunei Lucieni prin act 

administrative, dupa care va fi adus la cunostinta publica prin publicare pe site.ul 

institutiei: www.primaria_lucieni.ro  

 

 

                                                        Intocmit, 

                                                    SEF S.V.S.U. 

                                                Florea Victor-Ionuț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Anexa  nr. 1 la Planul de masuri nr. 3499/09.06.2022 

 

I. Recomandari cadru pentru prevenirea incidentelor in timpul 

perioadelor de temperaturi extreme  

 

1) Recomandari generale pentru populatie 

 a) Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18; 

 b) Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 

grade mai mică decât temperatura ambientală;  

c) Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32 grade 

Celsius;  

d) Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore 

zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, 

magazine);  

e) Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori 

deschise; 

 f) Pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă;  

g) Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În 

perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul 

acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute. 

 h) Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează 

deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;  

i) Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr 

(sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice; 

 j) Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castarveţi, 

roşii) deorece acestea conţin o mare cantitate de apă;  

k) O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă; 

 l) Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, 

gradinarit, etc).  

m) Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu 

dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită; 

 n) Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau 

cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate. 

 o) Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe: 

 •Inchideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile; 

 • Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este 

superioară celei din locuinţă. 



 • Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând 

curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din 

locuinţă.  

• Stingeţi sau scadeţi intensitatea luminii artificiale.  

• Închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie.  

 

2. Recomandari pentru prevenirea aparitiei de imbolnaviri in randul 

copiilor  

2.1 Pentru sugari si copiii mici  

a) realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de cadura, umiditate excesiva si 

curenti de aer. 

 b) sistemul de alimentatie avut pana in acel moment nu trebuie modificat prin 

introducerea de alimente noi in aceasta perioada 

 c) se va realiza hidratarea corespunzatoare, iar pentru sugari mama va alapta ori de 

cate ori sugarul solicita  

d) copilul va fi imbracat lejer, cu hainute din materiale textile vegetale comode e) 

nu va fi scos din casa decat in afara perioadelor caniculare din zi, si obligatoriu cu 

caciulita pe cap  

f) copiii vor primi apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, 

ceai foarte slab indulcit, fructele proaspete si foarte bine spalate  

g) mamele care alapteaza trebuie sa se hidrateze corespunzator cu apa plata sau apa 

cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de 

fructe facute in casa fara adaus de conservanti. Se va evita in acelasi timp 

consumul de cafea sau alcool si vor avea grija sa mentina o igiena riguroasa a 

sanului si evident igiena generala  

h) la cel mai mic semn de suferinta al copilului sau mamei, acestia se vor prezenta 

la medicul de familie care va decide conduita terapeutica 

 i) atentie deosebita se va acorda conditiilor de igiena atat pentru copil cat si pentru 

mama. Copilul va fi tinut cu hainute sau scutece curate si uscate si mama se va 

ingriji de igiena riguroasa a pielii acestuia. In acest sens copilul va fi imbaiat cel 

putin odata pe zi, si obligatoriu seara la culcare iar in restul timpului i se va face 

toaleta locala ori de cate ori este nevoie. 

 j) copiilor prescolari li se vor face dusuri cu apa la temperatura camerei. 

 

 3. Recomandari pentru persoanele varstnice si cu afectiuni cronice  

 

a) creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a 

organismului 

 b) hidratare corespunzatoare cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice 

corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara 

adaus de conservanti  



c) alimentatia va fi predominat din legume si fructe proaspete 

 d) se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care disupun de 

instalatii frigorifice functionale de pastrare a alimentelor. Se va evita consumul 

alimentelor usor perisabile  

e) este interzis consumul de alcool si cafea in timpul caniculei  

f) se va evita circulatia in perioadele de varf ale caniculei, sau daca este absolut 

necesar se va folosi imbracaminte usoara din materiale vegetale precum si palariuta 

de protectie pe cap 

 g) persoanele care sufera de anumite afectiuni isi vor continua tratamentul 

conform indicatiilor medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu 

afectiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, 

mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant in vederea adaptarii 

schemei terapeutice la conditiile existente 

 h) mentinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 dusuri pe 

zi.  

 

4.Prevenirea înecului generat de scăldatul în zone neamenajate  

 

Un fenomen îngrijorător cu care ne-am confruntat în ultima perioadă este cel al 

deceselor prin înec, fapt ce ne determină să tragem un semnal de alarmă populaţiei 

asupra acestei situaţii. O atenţie sporită, mai ales în această perioadă caniculară, 

trebuie acordată copiilor, care adesea se aventurează să plece neînsoţiţi la scăldat, 

nerealizând pericolul la care se expun făcând baie în locuri neamenajate sau 

executând diverse activităţi în apropierea apei. 

 Din acest motiv, readucem în atenţie cetăţenilor câteva reguli necesare pentru 

evitarea unor astfel de tragedii:  

- supravegheaţi permanent copiii aflaţi în apă sau în apropierea acesteia;  

- scăldaţi-vă doar în locuri special amenajate pentru înot şi respectaţi avertizările 

privind interzicerea scăldatului;  

- evitaţi scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu 

ştiţi să înotaţi sau nu aveţi deprinderile necesare; cel mai indicat este nu vă 

aventuraţi să vă scăldaţi, dacă nu înotaţi bine;  

- evitaţi scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă unde 

malurile sunt abrupte, curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de 

plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci;  

- nu vă aventuraţi în apă când sunteţi în stare de ebrietate, seara târziu sau pe timp 

de noapte; 

 - evitaţi scăldatul în zone în care, anterior, s-au produs incidente; 

 - nu intraţi în apa rece înfierbântaţi, după ce aţi stat foarte mult timp la soare;  

- nu săriţi de pe platforme, poduri sau alte construcţii, aceste acte de teribilism 

putând avea consecinţe grave. 


