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                 R O M Â N I A                                          ANEXĂ LA HCJSU              

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      Caraș-Severin  nr.36/22.06.2022 

   COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU  

         SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 

 

PLAN DE MĂSURI 
privind prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra 

populaţiei (caniculă) pe perioada sezonului estival (iunie-septembrie) 2022,  
la nivelul județului Caraș-Severin 

 
 

 Baza legală: 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000 - privind măsurile ce pot fi 

aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor 

încadrate în muncă. 

 ORDIN nr. 247/1235/631/1130 din 10 iulie 2007 - privind aprobarea 

Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi 

primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru 

situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi 

autoritaţile de sanătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor 

ridicate asupra populaţiei. 

 ORDIN nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de 

permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a 

producerii unor situaţii de urgenţă; 

 ORDIN nr. 1168/23.06.2008 Privind aprobarea componentei si atribuțiilor   

Comitetului tehnic central si comitetelor judetene/municipiului Bucuresti de 

coordonare a masurilor de intervenţie în situaţiile de urgență determinate de 

calamităţi naturale (caniculă) 

 Hotărârea Guvernului nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul 

tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 

       Prezentul Plan prevede realizarea acțiunilor pentru prevenirea, atenuarea 

și limitarea efectelor negative ale caniculei/potențialelor stări de urgență care se 

pot produce în perioada sezonului estival 2022, precum și menținerea 

climatului de normalitate. 
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       Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfăşurarea 

normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale.  

    Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se realizează 

atât de către instituţiile de specialitate, cât şi de către comitetele judeţene 

pentru situaţii de urgenţă şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în 

vederea iniţierii măsurilor operative de intervenţie. 

     Persistenţa temperaturilor ridicate pe o perioadă mare de timp poate 

influenţa negativ starea de sănatate a populaţiei, îndeosebi a celor din grupele 

de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor instituţiilor, atât din 

domeniul administraţiei publice locale, respectiv comitetele judeţene şi 

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, cât şi ale serviciilor deconcentrate 

de specialitate. 

         În fiecare an, sezonul estival este caracterizat prin mobilitatea ridicată 

a persoanelor, atât din țară, cât și din străinătate care, pe fondul concediilor de 

odihnă și a vacanței școlare, se deplasează spre stațiunile turistice, fapt care 

determină creșterea valorilor de trafic rutier/feroviar.  

         Ca o particularitate față de anii precedenți, este de remarcat că acestor 

elemente li se adaugă sentimentul de insecuritate generat de conflictul militar 

din Ucraina, precum și afluxul de persoane provenite din zona respectivă.  

         Prin urmare, pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice 

sezonului estival instituțiile cu atribuții în asigurarea climatului de ordine 

publică și siguranță a cetățenilor, vor intreprinde  următoarele măsuri: 

- Evaluarea și actualizarea planurilor de protecție și intervenție, a celor 

de cooperare, a procedurilor elaborate la nivelul componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență (SNMSU); 

- Identificarea și verificarea obiectivelor în care sunt planificate a se 

desfășura activități cu aflux mare de persoane, inclusiv cu privire la modul de 

respectare a normelor de prevenire și stingere a incendiior și evacuarea în situații 

de urgență; 

    - Averizarea rapidă și în timp util a populației asupra eventualității 

producerii unor fenomene meteorologice periculoase, prin aplicația RO-ALERT 

și/sau mass media; 

 - Asigurarea măsurilor specifice de prevenire /stingere a incendiilor, 

intervenție, descarcerare și evacuare în situații de urgență, în zonele de 

desfășurare a manifestărilor publice, pentru prevenirea/gestionarea oricăror 

evenimente negative cu impact în planul siguranței participanților; 

        - Analizarea și identificarea posibilităților de 

dislocare/detașare/suplimentare a forțelor și mijloacelor, în funcție de resursele 

avute la dispoziție, pentru acoperirea zonelor de interes operativ, la producerea 

unor situații de urgență; 
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 - Asigurarea mijloacelor și materialelor specifice de intervenție, pentru 

desfășurarea de activități preventive, respectiv în vederea acționării cu 

operativitate în zonele în care s-au produs situații de urgență cauzate de 

fenomenele meteorologice periculoase (vijelii, inundații, caniculă, etc), specifice 

anotimpului; 

 - Convocarea comitetelor județene/locale pentru situații de urgență, la 

ordinul/dispoziția prefectului, pentru gestionarea situațiilor de urgență, în funcție 

de prognozele meteorologice și evenimentele produse.  

  

          În conformitate cu art.3 din O.M.S. nr. 1168/2008, pentru implementarea 

unitară a măsurilor necesare pentru intervenţia rapidă în cazul apariţiei 

perioadelor cu temperaturi extreme, se definesc următoarele nivele de alertă în 

funcţie de codurile meteorologice şi intensitatea măsurilor adoptate:  

a) Codul verde (< 35ºC, în intervalul orar 11.00 – 17.00) – nu sunt necesare 

măsuri specifice, sistem de veghe sezonieră; 

b) Codul galben (35 - 38ºC, în intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie 

măsurile specifice de alertă; 

c) Codul portocaliu (35 - 40ºC, în intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie 

măsurile de   mobilizare maximă; 

d) Codul roşu (> 40ºC in intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie măsurile de 

mobilizare maximă.  

           Pentru implementarea unitară, a măsurilor necesare pentru intervenția 

rapidă în cazul apariției temperaturilor extreme, se vor îndeplini următoarele 

obiective:  

 - intensificarea în domeniul de competență a activităților specifice de 

prevenire și limitare a  urmărilor evenimentelor cu consecințe negative specifice 

sezonului de vară; 

 - realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate și 

desconcentrate în vederea cunoașterii situației operative, pentru rezolvarea în 

comun a tuturor problemelor care pot leza interesele populației; 

 - asigurarea unei capacități optime de acțiune și intervenție pentru 

îndeplinirea sarcinilor specifice situațiilor de urgență generate de temperaturi 

maxime extreme.  

   Astfel, la primirea avertizărilor meteorologice privind creşterea 

temperaturilor diurne Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia de Sănătate 

Publică Caraş-Severin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin şi 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş–Severin, 

corespunzător intensităţii şi duratei de manifestare a fenomenelor meteorologice 

periculoase, vor iniţia următoarele acţiuni: 

 în perioadele de normalitate meteorologică (cod verde): 
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 COMITETELE JUDEŢENE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ: 

1. Verificarea măsurilor instituite de către autorităţile de sănătate publică 

judeţene şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pentru identificarea 

grupurilor populaţionale care prezintă un risc crescut de evoluţie nefavorabilă a 

stării de sănătate în perioada caniculară (centre de îngrijire şi asistenţă pentru 

vârstnici şi persoane cu handicap, centre de plasament, unităţi de asistenţă 

medico-socială, spitale şi secţii de bolnavi cronici etc.); 

2. Coordonarea acţiunilor iniţiate de entităţile componente ale comitetului 

judeţean pentru situaţii de urgenţă cu privire la sprijinul de specialitate acordat 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă privind verificarea calităţii apei 

distribuite populaţiei prin sistemul comunal de alimentare, surse locale, fântâni, 

cu aplicărea măsurilor de curăţare, decolmatare şi dezinfecţie, după caz; 

3. Iniţierea măsurilor complementare de susţinere a eforturilor comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă cu privire la asigurarea cantităţilor de apă 

potabilă şi menajeră necesare populaţiei şi pentru adăparea animalelor din 

gospodăriile acesteia; 

4. Stabilirea unui sistem de cooperare cu filialele locale ale Crucii Roşii, cu 

organizaţiile neguvernamentale din domeniul asistenţei sociale, fundaţiile şi 

societăţile ce prestează servicii de îngrijire la domiciliu, în vederea susţinerii 

acţiunilor derulate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vizând 

acordarea de ajutor, pe durata perioadei de caniculă, persoanelor aflate în 

dificultate. 

 

 COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ: 

1. Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor 

aflate în dificultate, a caror stare de sănatate poate fi influenţată negativ de 

caniculă; 

2. Determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a 

calităţii apei potabile din reţeaua comunală de alimentare, cu solicitarea 

efectuării de analize periodice privind potabilitatea. Astfel, populaţia va fi 

avertizată atât prin mass-media cu privire la nepotabilitatea sursei, cât şi prin 

inscripţionarea fântânilor "APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT" şi se va asigura 

apa potabilă pentru populaţia din zona afectată; 

3. Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii 

substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau ca urmare a 

avarierii acesteia; 

4. Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în 

condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi a celor de urgenţă; 

5. Identificarea instituţiilor de cazare colectivă cu condiţii de microclimat 

deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de locuire sau 

stabilirea de spaţii de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate; 
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6. Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a 

punctelor de distribuţie a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie 

amplasate în spaţii publice climatizate, vizibil semnalizate (de exemplu: şcoli, 

grădiniţe, supermarketuri, alte instituţii publice etc.). Nu se recomandă 

amplasarea punctelor de prim ajutor în corturi decât dacă pot fi climatizate. 

 

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARAŞ-SEVERIN: 

1. Asigurarea cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu 

afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperatura crescută a 

factorilor de mediu, având în vedere influenţa generală a acestui fenomen 

meteorologic asupra sănătăţii populaţiei; 

2. Asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor; 

3. Supravegherea calităţii produselor perisabile prin controlul lanţurilor 

frigorifice destinate alimentelor, precum şi prin controlul lanţurilor de frig 

pentru medicamente şi vaccinuri; 

4. Acordarea unei atenţii deosebite asistenţei medicale de urgenţă, prin 

suplimentarea numărului ambulanţelor şi a personalului medical, asigurarea 

unor cantităţi suficiente de medicamente şi materiale sanitare, creşterea nivelului 

de operativitate în rezolvarea solicitărilor, precum şi prin controlul respectării 

dispoziţiilor legale privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de 

asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat; 

5. Instruirea personalului medical şi din unităţile medico-sociale, precum şi a 

voluntarilor pentru asigurarea activităţilor de prevenţie, precum şi stabilirea 

necesarului de personal, echipamente şi materiale sanitare corespunzătoare 

pentru punctele de prim ajutor. 

 

 DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR CARAȘ-SEVERIN: 

     1. Intensificarea controalelor specifice (în special pe linia siguranţei 

alimentelor); 

     2. Informarea populaţiei cu privire la riscurile existente din punct de vedere 

al siguranţei alimentelor în contextul temperaturilor ridicate; 

     3. Informarea populaţiei cu privire la măsurile de protecţie a animalelor. 

 

 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN: 

    1. Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor O.U.G. 99/2000 - 

privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru 

protecţia persoanelor încadrate în muncă; 

     2. Raportarea evenimentelor care apar pe timpul atenţionărilor/avertizărilor 

meteorologice de caniculă. 
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 la primirea avertizărilor meteorologice privind creşterea 

temperaturilor diurne - codificate cod galben sau cod portocaliu: 

 

 COMITETELE JUDEŢENE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ: 

1. Transmiterea avertizărilor către comitetele locale pentru situaţii de 

urgenţă, în vederea aplicării măsurilor de monitorizare a evoluţiei fenomenelor 

meteorologice şi de prevenire a apariţiei unor situaţii de urgenţă; 

2. Informarea mass-mediei cu privire la semnificaţia codificărilor 

avertizărilor primite, precum şi referitor la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea 

mesajelor specifice către populaţie; 

3. Formularea de solicitări către instituţiile publice pentru adaptarea 

programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să 

se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Emiterea de 

recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al 

furnizorilor de alimente şi al prestatorilor de servicii; 

4. Aplicarea măsurilor de sprijin material şi organizatoric pentru situaţiile de 

urgenţă care depăşesc capacitatea de intervenţie a comitetelor locale pentru 

situaţii de urgenţă; 

5. Monitorizarea desfăşurării acţiunilor iniţiate la nivelul comunităţilor locale 

pentru acordarea de ajutor, pe durata caniculei, persoanelor aflate în dificultate. 

 

 COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ: 

1. Informarea mass-mediei locale cu privire la semnificaţia codificării 

avertizărilor primite, precum şi referitor la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea 

mesajelor specifice către populaţie; 

2. Activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în 

zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi 

semnalizate vizibil; 

3. Asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de distribuire a 

apei şi asigurarea necesarului de apă; 

4. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice, astfel 

încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu 

temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări 

pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de 

aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii; 

5. Înfiinţarea unui telverde pentru populaţie, în vederea primirii de informaţii 

asupra unor situaţii critice intervenite şi pentru transmiterea de recomandări; 

6. Utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de 

recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie 

pentru a se proteja pe durata caniculei; 
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7. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale 

etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate; 

8. Menţinerea condiţiilor corespunzătoare în taberele şcolare; 

9. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu 

asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază. 

Desfăşurarea pregătirilor pentru organizarea preluării acestora de către entităţi 

care asigură îngrijiri la domiciliu. 

 

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARAŞ-SEVERIN: 

1. Asigurarea personalului medical şi a dotării necesare pentru punctele de 

prim ajutor organizate pentru diminuarea riscului pentru sănatate prin prevenirea 

fenomenelor de deshidratare şi hipertermie; 

2. Mobilizarea personalului medical şi din unităţile medico-sociale, precum 

şi a voluntarilor pentru asigurarea activităţilor de prevenţie; 

3. Asigurarea participării medicilor la acţiunile de avertizare a populaţiei şi la 

diseminarea măsurilor de prevenire pe grupe de risc. 

             

 RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECȚIA POPULAȚIEI PE 

TIMPUL CANICULEI: 

- Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât 

posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu 

aer condiționat (magazine, spații publice); 

- Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens, între orele 

11.00-18.00;  

- Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de 

soare; 

- Beți 1,5 - 2 l lichide/zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și 

ceaiuri călduțe (soc, mușețel, urzici); 

- Mâncați fructe și legume (pepene, prune, roșii) sau iaurt (echivalentul 

unui pahar cu apă); mâncați echilibrat și variat, insistând pe produsele cu valoare 

calorică mică; 

- Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile 

carbocazoase) în cantitate mare;  

- Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine 

animală; 

- Nu consumați alcool (inclusiv bere); 

- Mențineți legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu 

dizabilități), interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență 

ori de câte ori este nevoie; 

- Nu lăsați copiii și/sau animalele de companie singuri/singure în 

autoturisme sau expuse la soare; 

- Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, 

manifestat de dumneavoastră sau de copilul dumneavoastră; 

- Creați un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a 

organismului; 
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- Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își continuă tratamentul, 

conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară  să se 

consulte mediul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile 

existente; 

- Pentru ameliorarea condițiilor de muncă se va reduce intensitatea și ritmul 

activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea 

perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate 

corespunzător. 

 

Măsurile stabilite în prezentul plan au caracter proactiv şi se pun în aplicare 

atât pe timpul perioadei caniculare, cât şi premergător. De punerea în aplicare a 

acestora răspund conducătorii de instituţii şi preşedinţii comitetelor locale pentru 

situaţii de urgenţă, după caz.  

În scopul cunoaşterii situaţiei existente la nivelul judeţului Caraş-Severin, 

în cadrul CJSU, pot fi solicitate informări privind modul de punere în aplicare a 

măsurilor stabilite în prezentul plan, respectiv grafic activităţi 

planificate/desfăşurate, concluzii rezultate în urma unor controale, situaţii 

centralizatoare, etc.. 

Prezentul plan se completează cu măsuri şi acţiuni stabilite ulterior, atât la 

nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, în funcţie de situaţia operativă. 
 

Raportarea zilnică a evenimentelor care apar pe timpul 

atenţionărilor/avertizărilor meteorologice de caniculă se face la Secretariatul 

Tehnic Permanent al CJSU: fax 0255.212.137 sau 0255.215.326. 

 

 

 

x   X   x 


