PREAMBUL
Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfă urarea normală a
activităților sociale i economice la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
Monitorizarea acestor fenomene meteorologice se realizează de către Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență Galați prin grupul de suport tehnic, dar i de
Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, În scopul inițierii i asigurării unor măsuri
specifice preventive i operative de intervenție.
Persistența temperaturilor ridicate pe o perioadă mare de timp poate influența
negativ starea de sănătate a populației, Îndeosebi a grupelor de risc major, fapt ce impune
conjugarea eforturilor instituțiilor, atât din domeniul administrației publice locale cât i al
serviciilor publice deconcentrate.
Forțele i mijloacele aflate la dispoziția comitetului județean, respectiv a
comitetelor locale pentru situații de urgență, coroborat cu dispersia În teritoriu a situațiilor
de urgență determinate de caniculă i/sau secetă prelungită, fac necesară utilizarea
capacităților organizatorice de care dispune Crucea Ro ie i alte organizații
neguvernamentale din domeniul protecției sociale, fundații i societăți furnizoare de
servicii de Îngrijiri la domiciliu.
În conformitate cu art. 3 din O.M.S. 1168/2008 pentru implementarea unitară a
măsurilor necesare pentru intervenția rapidă În cazul apariției perioadelor cu temperaturi
extreme, se definesc următoarele nivele de alertă În funcție de codurile meteorologice i
intensitatea măsurilor adoptate :
 CODUL VERDE (< 350C În intervalul orar 11.00 – 17.00) – nu sunt necesare
măsuri specifice, sistem de veghe sezoniera;
 CODUL GALBEN (350 – 380C În intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie
măsurile specifice de alertă;
 CODUL PORTOCALIU (350 – 400C În intervalul orar 11.00 – 17.00) – se
instituie măsurile de mobilizare maximă;
 CODUL ROSU (> 400C În intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie măsurile de
mobilizare maximă.
I. OBIECTIVE
1.1. Obiective generale:
- asigurarea desfă urării În condiții de normalitate a activităților socio-economice pe
timpul caniculei i secetei prelungite;
- asigurarea unui sistem integrat de monitorizare a efectelor negative specifice
sezonului de caniculă i secetă prelungită;
- asigurarea unor intervenții coordonate oportun prin Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență, În scopul prevenirii i atenuării efectelor de caniculă i secetă
prelungită;
- asigurarea cooperării i coordonării unitare a tuturor forțelor i instituțiilor
implicate În gestionarea situațiilor de urgență pe timpul sezonului cald, la nivelul
județului, pentru reducerea timpilor de răspuns În situații de urgență.
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II. RESPONSABILIT I PRIVIND PREVENIREA
I ATENUAREA
EFECTELOR CANICULEI I SECETEI PRELUNGITE
II.1. Acte normative de referin
- Ordinul nr. 551/1475 din 08 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului
privind monitorizarea i gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină i
secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență În
domeniul fitosanitar – invazii ale agenților de dăunare i contaminare a culturilor
agricole i a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a
incendiilor de pădure;
- Ordonan a de Urgen nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri În
domeniul managementului situațiilor de urgență, precum i pentru modificarea i
completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență;
- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență cu modificările i completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 21/2004;
- H.G.R. nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea i componența Comitetului
național pentru situații speciale de urgență;
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările i completările
ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea Împotriva incendiilor;
- H.G.R. nr.1490/2004 pentru aprobarea organigramei i a Regulamentului de
organizare i funcționare a I.G.S.U.;
- H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea i dotarea comitetelor i centrelor operative
pentru situații de urgență;
- H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare i atribuțiile
serviciilor de urgență profesioniste;
- H.G.R. nr. 557/2016 managementul tipurilor de risc;
- H.G.R. nr. 762/2008 privind Strategia națională de prevenire a situațiilor de
urgență;
- O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanență la toate
primăriile din zona de risc, În caz de iminență a producerii unor situații de urgență;
- O.MA.I. nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul
național de În tiințare, avertizare i alarmare a populației;
- O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfă urarea i conducerea acțiunilor de intervenție ale
serviciilor de urgență profesioniste;
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
asigurarea activității de evacuare În situații de urgență;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
asigurarea activității de În tiințare, avertizare, prealarmare i alarmare În situații de
protecție civilă;
- O.M.A.I. nr.1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea i
funcționarea taberelor pentru sinistrați În situații de urgență;
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- Ordinul comun MMAP / MAI Nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă i poluări marine În zona costieră*);
- Manualul prefectului pentru managementul situațiilor de urgență În caz de inundații
i secetă hidrologică;
- Manualul primarului pentru managementul situațiilor de urgență În caz de inundații
i secetă hidrologică.
II.2. Structuri implicate
La elaborarea planului de măsuri, precum i pentru punerea acestuia În practică
sunt implicate următoarele instituții i organizații județene:
 Instituția Prefectului al județului Galați;
 Consiliul Județului Galați;
 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați;
 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență ale unităților administrativ-teritoriale;
 Direcția de Sănătate Publică Galați;
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Galați;
 Inspectoratul Județean de Poliție Galați;
 Inspectoratul Județean de Jandarmi Galați;
 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galați;
 Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Galați;
 Agenția pentru Protecția Mediului Galați;
 Direcția pentru Agricultură i Dezvoltare Rurală Galați;
 Direcția Silvică Galați;
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați;
 Direcția Sanitar Veterinară i pentru Siguranța Alimentelor Galați;
 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Galați;
 Crucea Rosie Română – filiala Galați.
III. ATRIBU II SPECIFICE
III.1. Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen Gala i
 informează Comitetul Național, prin Inspectoratul General, privind stările potențial
generatoare de situații de urgență i iminența amenințării acestora;
 evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul județului, stabile te măsuri i
acțiuni specifice pentru gestionarea acestora i urmăre te Îndeplinirea acestora;
 declară, cu acordul ministrului administrației i internelor, starea de alertă pe
teritoriul județului i propune instituirea stării de urgență.
III.2. Direc ia de S n tate Public Gala i
Atribuțiile specifice Comitetului tehnic de coordonare de la nivelul Direcțiilor de
Sănătate Publică sunt stipulate În O.M.S. nr. 1168/2008, astfel:
Directorul executiv:
COD VERDE
 stabile te un plan local de acțiune În caz de caniculă;
 comunică planul local către furnizorii de servicii medicale;
 preia recomandările generale emise de M.S. i le difuzează către toți furnizorii
locali de servicii medicale;
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 elaborează un necesar de resurse umane, materiale i financiare pentru gestionarea
situațiilor de caniculă la nivel județean i Îl transmite la M.S.;
 susține demersurile spitalelor pentru Îndeplinirea principalelor condiții de
autorizare;
 asigură legatura operativă cu instituția prefectului, primăriile, M.S. i colaborarea
pentru implementarea sinergică a măsurilor intersectoriale;
 organizează sistemul de colectare a datelor privind indicatorii specifici ai stării de
sănătate i ai resurselor mobilizate, la nivel județean;
 implementează sistemul unitar de declarare a cazului de deces datorat caniculei
(definiție de caz i formular tip);
 asigură necesarul de reactivi, instrumente, materiale sanitare i aparatura, utilizate
În cadrul actiunilor de monitorizare i control pentru verificarea condițiilor igienico
-sanitare;
 colaborează cu primăriile pentru Întocmirea listei persoanelor cu dependență
socială.
COD GALBEN
Acțiunile anterioare, plus:
 preia recomandările generale i specifice emise de M.S. i le difuzează tuturor
furnizorilor locali de servicii medicale;
 verifică Îndeplinirea măsurilor de cod galben la nivel local;
 facilitează i verifică modul de asigurare a necesarului de resurse umane, materiale
i financiare pentru gestionarea situațiilor de caniculă la nivel județean i Îl
transmite la M.S.;
 comunică autorităților locale i furnizorilor de servicii medicale i sociale lista
instituțiilor de cazare colectivă (pentru asistența vârstnicilor i copiilor, in special)
care nu au spatii climatizate;
 susține demersurile spitalelor pentru Îndeplinirea condițiilor de microclimat;
 asigură legatura operativă cu instituția prefectului, primării, M.S. i colaborarea
pentru implementarea sinergică a măsurilor intersectoriale;
 implementează sistemul de colectare a datelor privind indicatorii specifici ai stării
de sănătate i ai resurselor mobilizate la nivel județean;
 implementează parteneriatul cu autoritățile locale responsabile de gestionarea
situațiilor de urgență;
 mobilizează asistenții comunitari i mediatorii sanitari pentru acordarea asistenței
medicale persoanelor cu dependență socială la domiciliul acestora.
COD PORTOCALIU
Actiunile anterioare, plus:
 coordonează acțiunile de acordare a asistenței medicale de urgență În punctele de
prim ajutor stabilite În colaborare cu primariile locale;
 verifică Îndeplinirea măsurilor de cod portocaliu/ro u la nivel local;
 informează regulat furnizorii de servicii privind situația la nivel local;
 asigură dotarea punctelor de prim-ajutor cu resurse materiale i umane;
 intervine În procesul de dirijare a personalului la nivel local, pentru acoperirea
necesităților crescute de la nivelul serviciilor de ambulanță sau al camerelor de
gardă;
 menține legătura operativă cu instituția prefectului, primarii, centrul operativ pentru
situatii de urgenta al M.S.;
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 implementează sistemul de colectare a datelor privind indicatorii specifici ai stării
de sănătate i ai resurselor mobilizate, la nivel județean;
 comunică permanent cu CJSU/CLSU;
 mobilizează medicii de familie din teritoriu pentru asistarea persoanelor cu
dependență socială la domiciliul acestora.
COD RO U
 asigură mobilizarea maximă a resurselor umane i financiare necesare pentru
asigurarea asistenței medicale de urgență la parametrii optimi;
 coordonează măsurile pentru asigurarea asistenței medicale prespitalice ti i
spitalice ti, cu limitarea trimiterilor către alte instituții medicale În vederea
consulturilor interdisciplinare, analizelor sau investigațiilor paraclinice;
 asigură trimiterea către spitalele de urgentă numai a cazurilor justificate;
 instituie măsurile de maximă urgență prin cooperarea cu alte instituții care au
servicii de asistență medicală prespitalice ti.
Compartimentul de promovare a s n t ii
COD VERDE
 realizează campanii de informare – educare – comunicare pentru con tientizarea
populației privind efectele caniculei;
 pregăte te materialele informative cu recomandări În caz de caniculă pentru
populația generală i pentru grupuri populaționale specifice.
COD GALBEN
 preia recomandările specifice emise de M.S. i le difuzează tuturor furnizorilor
locali de servicii medicale i către populație.
COD PORTOCALIU/RO U
 intensifică difuzarea recomandărilor generale i specifice emise de M.S. tuturor
furnizorilor locali de servicii medicale.
Compartimentul rela ii cu publicul i comunicare
COD VERDE
 preia recomandările generale emise de M.S. i le difuzează prin mass-media locală;
 afi ează la sediul DSP Galați recomandările generale În caz de caniculă.
COD GALBEN
 preia recomandările generale emise de M.S. i le difuzează prin mass-media locală;
 desemneaza persoanele responsabile de informarea regulată a cetățenilor privind
măsurile pe care ace tia trebuie să le respecte pe timpul caniculei;
 afi ează la sediul DSP Galați recomandările generale În caz de caniculă.
COD PORTOCALIU
 preia recomandările generale emise de M.S. i le difuzează prin mass-media locală,
cu frecvență intensificată;
 asigură diseminarea zilnică a recomandărilor specifice la ore de maximă audiență;
 comunică zilnic măsurile din planul local de acțiune În caz de caniculă;
 mediatizează la nivel local (populație, furnizori de servicii medicale) măsurile
intreprinse de autorități.
COD RO U
 asigură diseminarea de mesaje speciale, adecvate situației de risc major pentru
populația generală i pentru categoriile vulnerabile.
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Directia de Control În S n tate Public
COD VERDE
 verifică În mod activ modul de Îndeplinire a condițiilor de autorizare, a planurilor
de conformare;
 monitorizează calitatea apei potabile i de Îmbăiere;
 controlează condițiile de depozitare i de servire a alimentelor;
 controlează lanțurile de frig pentru medicamente i vaccinuri;
 controlează respectarea condițiilor de microclimat În spațiile de cazare colectivă i
de lucru (internate, cămine, tabere colare, antiere, alte locuri de muncă).
COD GALBEN
 intensifică monitorizarea calității apei potabile i de Îmbăiere i avertizează
populația privind nepotabilitatea În funcție de neconformitățile parametrilor de
potabilitate, prin inscripționarea fântânilor ”APA NU ESTE BUN DE B UT”,
În colaborare cu autoritățile administrației publice locale;
 supraveghează cu prioritate calitatea apei potabile din unitățile medicale, de
Învățământ, medico-sociale;
 intensifică acțiunile de verificare a condițiilor igienico-sanitare din unitățile de
alimentație publică i colectivă, unități de cazare, tabere scolare;
 intensifică acțiunile de verificare a condițiilor de păstrare, depozitare i
comercializare a produselor alimentare i băuturilor răcoritoare;
 intensifică verificările modului de depozitare a de eurilor de toate categoriile;
 intensifică controlul lanțurilor de frig pentru medicamente i vaccinuri;
 asigură personalul medical i dotarea, necesare pentru punctele de prim ajutor
organizate pentru diminuarea riscului pentru sănătate prin prevenirea fenomenelor
de deshidratare i hipertermie;
 mobilizează personalul medical i din unitățile medico-sociale, precum i a
voluntarilor pentru asigurarea activităților de prevenție;
 asigură participarea medicilor la acțiunile de avertizare a populației i la
diseminarea măsurilor de prevenire pe grupe de risc;
 reexaminează planurile de aprovizionare cu apă potabilă pentru a verifica existența
lor În zonele sensibile precum i În unitățile sanitare i de educație;
COD PORTOCALIU
 intensifică monitorizarea calității apei potabile i de Îmbăiere;
 supraveghează continuu apa potabilă din fântâni i avertizează populația privind
nepotabilitatea În funcție de neconformitățile parametrilor de potabilitate, prin
inscripționarea fântânilor ”APA NU ESTE BUN DE B UT”, În colaborare cu
autoritățile administrației publice locale;
 intensifică controlul lanțurilor frigorifice destinate depozitării i păstrării
alimentelor pentru asigurarea calității produselor perisabile;
 intensifică controlul lanțurilor de frig pentru medicamente i vaccinuri.
COD RO U
 intensifică măsurile de la codul galben i portocaliu, plus:
 recomandă modificarea sau Întreruperea programului de lucru al furnizorilor de
alimente i servicii astfel Încât deplasarea populației către acestea să se facă În
afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate;
6/34

 recomandă modificarea sau Întreruperea programului de lucru pentru angajatori.

Toti furnizorii de servicii medicale (Serviciul de Ambulanță Județean Galați,
unitățile spitalice ti cu/fără paturi, societățile comerciale medicale de Îngrijiri medicale la
domiciliu) vor fi anunțați să activeze planurile de intervenții În situațiile de urgențe
determinate de calamități naturale (caniculă), respectiv planurile de măsuri menite să
prevină i să reduca efectele temperaturilor ridicate.
Se vor Înstiința toate Consiliile Locale, În vederea stabilirii punctelor de primajutor, deservite de personal de specialitate pentru asigurarea asistenței medicale.
Se va solicita acceptul farmaciilor din județ să permită accesul persoanelor afectate
de caniculă pentru a beneficia de instalațiile de climatizare, distribuire apă potabilă i
eventual acordare de prim ajutor.
Alte atribu ii specifice Direc iei de S n tate Public :
 monitorizează starea de sănătate a populației, supraveghează gradul de contaminare
i evaluează efectele asupra sănătății;
 evaluează riscurile Îmbolnăvirii În masă a populației, ale aparițiilor unor epidemii,
pandemii sau contaminări de produse vegetale;
 evaluează riscul de Îmbolnăvire a populației pe timpul manifestării situațiilor de
urgență specifice;
 informează i asigură educarea preventivă a populației cu privire la modul de
protecție individuală i colectivă;
 participă la acțiunile de stabilizare i triaj medical;
 participă la transportul sanitar i evacuarea cu mijloace de intervenție specifice a
persoanelor care au suferit afecțiuni;
 asigură preluarea medicamentelor i a instrumentarului, precum i a altor materiale
sanitar-farmaceutice provenite din ajutoare internaționale i distribuirea acestora
către structurile abilitate;
 stabile te măsurile profilactice specifice;
 verifică i monitorizează calitatea apei potabile;
 pune la dispoziție, la solicitare, speciali ti care să asigure, potrivit competențelor,
consilierea factorilor de decizie;
 instruirea personalului medical i din unitățile medico-sociale, precum i a
voluntarilor pentru asigurarea activităților de prevenție, precum i stabilirea
necesarului de personal, echipamente i materiale sanitare corespunzătoare pentru
punctele de prim ajutor.
III.3. Serviciul de Ambulan Jude ean Gala i
COD VERDE
 afi area la sediu a recomandărilor generale În situații de caniculă;
 pregătirea i menținerea utilajelor În stare de funcționare;
 asigură stocurile de medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor i a
tratamentului patologiei induse sau agravate de caniculă;
 instruiesc personalul În legătură cu modalitățile generale de intervenție În situații de
caniculă;
 stabilirea noilor responsabilități privind raportarea;
 instruirea personalului privind modul de raportare i noile responsabilități;
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 implementarea sistemului unitar de declarare a cazului de deces datorat caniculei;
 instruirea personalului privind sistemul unitar de declarare a cazului de deces
datorat caniculei.
COD GALBEN
 mobilizarea la capacitate maximă a ambulanțelor de tip A, B i C, dotate cu aer
condiționat, cu aerul condiționat pus În funcțiune pe perioada de transport a
pacienților, În vederea asigurării intervenției rapide la parametri optimi;
 preluarea recomandărilor generale i specifice de la DSP Galați i transmiterea
către populație;
 informarea regulată a autorităților locale de sănătate publică asupra serviciilor
furnizate i a nevoilor viitoare;
 diseminarea responsabilităților din planul local de acțiune În caz de caniculă către
salariați;
 stabilirea unui grafic de lucru În situații de caniculă;
 asigurarea resurselor necesare pentru a face față optim numărului ridicat de
solicitări;
 menținerea tuturor ambulanțelor În stare de funcționare;
 asigurarea numărului optim de personal pe tură;
 asigurarea continuității stocurilor de medicamente, În special a celor necesare
pentru tratamentul celor mai frecvente patologii induse de caniculă.
COD PORTOCALIU
 mobilizarea la capacitate maximă a ambulanțelor de tip A, B i C, dotate cu aer
condiționat pus În funcțiune pe perioada de transport a pacienților, În vederea
asigurării intervenției rapide la parametri optimi;
 trecerea la ritmul de lucru pentru situații de caniculă;
 asigurarea transportării persoanelor vulnerabile i asigurarea asistenței medicale de
urgență pentru persoanele netransportabile;
 preluarea recomandărilor generale i specifice de la DSP i transmiterea către
populația care solicită servicii medicale;
 informarea zilnică a autorităților locale de sănătate publică asupra serviciilor
furnizate i a nevoilor viitoare;
 suplimentarea personalului În scopul cre terii numărului de echipaje;
 efectuarea de gărzi/ture de către medici i asistenți medicali care nu sunt angajați ai
serviciului În cadrul echipajelor de intervenție, conform prevederilor legale În
vigoare;
 efectuarea de gărzi În cadrul Compartimentului de consultații de urgență la
domiciliu, din structura Serviciilor de Ambulanță, de către medicii de familie,
conform legii;
 cooperarea cu alte instituții care posedă servicii de asistență medicală
prespitalicească (SMURD, spitale, unități ale MAI, unități MApN, etc.) În vederea
gestionării optime a resurselor acestor instituții, În vederea rezolvării urgențelor
medicale cauzate de expunerea la temperaturi crescute, fără a diminua capacitatea
de intervenție a acestor servicii; În acest scop se vor Încheia protocoale Între
Serviciile de Ambulanță i celelalte instituții;
 suplimentarea personalului prin reprogramarea concediilor de odihnă ale
personalului angajat, În scopul cre terii capacității de intervenție;
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 preluarea apelului de urgență prin numărul unic „112”, alocarea codului de urgență
i implicit prioritizarea acestuia astfel Încât, alocarea resurselor de intervenție să se
facă În conformitate cu indexul de caz;
 Îndrumarea cazurilor ce nu reprezintă urgențe medicale către instituțiile ce le pot
soluționa;
 cooperarea cu alte dispecerate operative medicale/nemedicale În soluționarea
urgențelor i cu Direcția Apelului Național Unic de Urgență;
 ambulanțele celorlalte servicii de urgență prespitalice ti vor transporta pacienții la
spitalele de care aparțin, cu excepția situațiilor În care un alt spital este mai
apropiat, iar starea pacientului este instabilă i astfel viața i-ar fi pusă În pericol;
 utilizarea transferului „la Întâlnire” a ma inii rapide de Medic de urgență (acolo
unde sistemul există) cu ambulanța, În scopul scurtării timpului de intervenție;
 utilizarea transferului „la Întâlnire” a pacientului Între două ambulanțe În situația În
care o ambulanță ar primi o a II-a solicitare În timp ce transportă un pacient, iar
aceasta a II-a ambulanță este liberă la caz;
 anunțarea din timp a sosirii ambulanței la spital (radio/telefonic/date sau fi ă de caz
În cadrul platformei „112”) de către echipajul acesteia sau de către Dispeceratul
medical, În scopul furnizării cât mai multor date medicale i preluării rapide a
pacientului;
 colaborarea cu echipajele de salvare aeriană, conform prevederilor legale În
vigoare.
COD RO U acțiunile de mai sus, plus:
 mobilizarea maximă a resurselor umane i tehnice pentru asigurarea capacității de
intervenție, prioritizarea cazurilor În vederea rezolvării urgențelor;
 transportarea la spital numai a cazurilor ce necesită asistența medicală spitalicească,
iar În acest context transportul se va face către acel spital care poate acorda
Îngrijirea definitivă pentru afecțiunea În cauză.
III.4. Comitetele Locale pentru Situa ii de Urgen
 asigurarea, prin agenții de inundații, a centralizării datelor privind urmările
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, Întocmirea i transmiterea rapoartelor
operative potrivit prevederilor anexelor nr. 8 i 9 din Ordinul Nr. 1422/192 din 16
mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de
urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine
În zona costieră la Centrul Operațional al ISUJ Galați, precum i a În tiințărilor
privind suprafețelor agricole calamitate la Direcția pentru Agricultură Galați;
 stabilirea locațiilor i amenajarea de puncte medicale i sprijin pentru populație În
scopul asigurării primului ajutor, respectiv adăpostirii populației i asigurării de apă
potabilă (corturi, magazine, farmacii, .a.);
 aducerea la cuno tința cetățenilor, a prevederilor generale i specifice care trebuie
să fie respectate când execută arderi de miri ti, vegetație uscată i resturi vegetale;
 arderea miri tilor, resturilor vegetale pe terenul arabil, tufări urilor sau a vegetației
ierboase este permisă numai cu acordul Agenției pentru Protecția Mediului Galați i
după informarea prealabilă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați i a
Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu Galați. Arderea miri tii,
vegetației uscate i a resturilor vegetale se solicită primăriei unității administrativ
teritoriale i se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul de către
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eful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată În acest
sens;
arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de eurilor i a altor materiale combustibile
se face În locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite;
personalul serviciului voluntar va urmări supravegherea arderilor i vor asigura
măsuri locale de intervenție rapidă;
În perioadele de caniculă i secetă prelungită, arderea miri tii, a vegetației uscate i
a resturilor vegetale este interzisă;
prin componenta preventivă a SVSU se execută controale privind respectarea de
către persoanele fizice i juridice a legislației referitoare la arderile de miri ti,
vegetație uscată, resturi vegetale;
prin CLSU-SVSU, primarii vor asigura dotările i personalul necesar pentru
stingerea incendiilor de miri ti, vegetație uscată i resturi vegetale i doar În situații
de pericol justificat privind extinderea flăcărilor, ace tia vor solicita sprijinul
serviciilor profesioniste pentru situații de urgență;
În vederea prevenirii i limitării situațiilor de urgență care pot fi generate de
arderile necontrolate, comitetele locale pentru situații de urgență vor stabili măsuri
i acțiuni specifice pentru gestionarea i păstrarea unui flux informațional
permanent cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați;
zona de siguranță a drumurilor naționale i județene, a căii ferate se curăță
obligatoriu de vegetația uscată i resturile vegetale de către administratorii acestora
i după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor;
NOT : În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 736/2005, publicat În
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 671/27.07.2005 i Ordinul comun al
M.I.R.A., M.S.P., i M.M.D.D. nr. 247/1235/631/1130/10 iulie 2007, publicat
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 477/17 august 2007, pe timpul
introducerii codurilor Portocaliu i Ro u de canicul , se va institui obligatoriu la
sediul prim riei serviciul de permanen .

III.5. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen Jude ean Gala i
 stabilirea măsurilor din competență, elaborarea planului propriu i transmiterea
acestuia la structurile operative de intervenție din subordine;
 intensificarea acțiunilor de informare publică i pregătire a personalului serviciilor
voluntare pentru situații de urgență ale localităților;
 executarea unor controale specifice de prevenire la operatorii economici sub
incidența H.G.R. Nr. 804 din 25 iulie 2007, modificată de H.G. nr. 79/2009,
respectiv la instalațiile de protecție ale parcurilor de rezervoare i verificarea
asigurării rezervelor de apă i substanțe stingătoare; deficiențele constatate vor fi
comunicate imediat la Centrul Operațional Județean – AECI, pentru luarea unor
măsuri compensatorii, după caz;
 revederea de către Întreg personalul operativ al inspectoratului, conform
competențelor, a documentelor operative, planurilor de cooperare i a procedurilor
specifice de intervenție pentru stingerea incendiilor la fondul forestier, vegetație
uscată i culturi agricole;
 monitorizarea Împreună cu personalul de specialitate al Direcției Silvice Galați a
zonelor cu risc crescut la incendii, la fondul forestier i/sau vegetație uscată;
 identificarea surselor suplimentare de apă, În colaborare cu CLSU/SVSU,
personalul ocoalelor silvice, În vederea asigurării captărilor din alte surse i
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construirea de baraje simple de-a lungul apelor curgătoare, pentru alimentarea cu
apă a tehnicii de intervenție la producerea unor situații de urgență determinate de
incendii la fondul forestier sau vegetație uscată;
comandanții structurilor de intervenție vor realiza inventarierea i pregătirea
echipamentelor i materialelor de primă intervenție specifice stingerii incendiilor la
fondul forestier, vegetație uscată, inclusiv de asigurare logistică a intervenției;
stabilirea i asigurarea necesarului de efective i tehnică pentru transportul apei
potabile În localitățile grav afectate de secetă; solicitarea sprijinului Direcției de
Sănătate Publică Galați În vederea eliberării prompte a buletinelor de analiză;
contravaloarea buletinelor de analiză vor fi achitate de către beneficiar;
stabilirea resurselor umane i materiale care vor fi folosite În primă urgență pentru
stingerea incendiilor la fondul forestier, vegetație uscată i la culturile agricole;
menținerea În permanență a Întregii capacități de intervenție, la nivelul
subunităților;
transmiterea operativă a avertizărilor meteorologice de caniculă, către comitetele
locale pentru situații de urgență;
realizarea cooperării cu reprezentanții Direcției Silvice Galați pentru verificarea
respectării măsurilor specifice de prevenire i stingere a incendiilor la fondul
forestier, adoptarea unor măsuri operative suplimentare;
revederea itinerariilor de deplasare, de bază i de rezervă, În special, către
obiectivele economice; verificarea tehnicii de intervenție i a gradului de asigurare
cu combustibili i substanțe pentru stingerea incendiilor;
constituirea unor echipe mixte compuse din personal, a ISUJ Galați, DSP Galați,
GNM Galați i DSVSA Galați, În vederea identificării unor locuri cu risc pentru
producerea de epidemii i epizootii;
asigurarea operativității tuturor mijloacelor din Înzestrare, ce pot fi folosite pentru
stingerea incendiilor sau intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare;
revederea planurilor de cooperare Întocmite cu structurile județene ale M.A.I. sau
altor ministere, asigurarea schimbului reciproc de informații cu celelalte structuri
ale Ministerului Afacerilor Interne, administrației publice locale, cu instituțiile i
agenții economici cu atribuții În gestionarea situațiilor de urgență (Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență Galați i Comitetele Locale pentru Situații de
Urgență care au În componență servicii publice voluntare pentru situații de urgență
dotate cu autospeciale de intervenție; Inspectoratul de Jandarmi al Județului Galați;
Inspectoratul de Poliție al Județului Galați; Serviciul de Ambulanță Galați;
Unitatea de Primiri Urgențe Galați; Direcția Silvică Galați; SC Distrigaz Sud
Rețele SRL – Direcția Regională Est – Punct de lucru Galați; S.C. Apă Canal SA
Galați; SC SDEE Galați - Electrica Distribuție Muntenia Nord SA) În scopul
menținerii legăturilor de cooperare pentru asigurarea intervenției de specialitate În
cazul producerii unor situații de urgență;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați va fi informat periodic despre
misiunile executate de structurile de intervenție, măsurile specifice adoptate i
situațiile deosebite constatate prin Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Galați;
comandanții subunităților de intervenție vor lua măsuri pentru raportarea operativă
către Centrul Operațional a oricărui eveniment produs În raionul de intervenție i
care este În măsură să modifice situația operativă sau capacitatea de
răspuns/intervenție a forțelor specializate;
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 intensificarea activităților de pregătire a personalului operativ, prin executarea de
activități de cunoa tere a raionului de intervenție, menținerea legăturilor cu
conducătorii serviciilor voluntare i private pentru situații de urgență.
III.6. Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Gala i
 instruirea personalului din serviciul de permanență de la subunitățile teritoriale pe
linia preluării apelurilor de urgență sau sesizărilor telefonice cu privire la situații
de risc În zona de responsabilitate, transmiterea datelor instituțiilor interesate i
informarea conducerii e aloanelor superioare, după caz;
 pregătirea temeinică a personalului din dispozitivele rutiere i cele de ordine i
siguranță publică, inclusiv posturile de poliție comunale, astfel Încât să fie În
măsură să intervină rapid i eficient În prima urgență În funcție de situația creată;
 identificarea zonelor traversate de căi rutiere intens circulate, În preajma cărora se
află terenuri cu vegetație uscată, care, prin incendiere i degajare de fum dens, pot
afecta vizibilitatea i crea situații de risc major pentru siguranța rutieră;
 anunțarea operativă a serviciilor publice din cadrul primăriilor i după caz, a
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, pentru intervenția necesară
localizării i lichidării incendiilor produse i luarea celorlalte măsuri legale potrivit
competenței;
 sprijinirea autorităților locale pentru alertarea populației În scopul constituirii
efectivelor necesare intervenției operative i eficiente pentru stingerea incendiilor
izbucnite În locurile cu vegetație uscată i Întreprinderea măsurilor polițiene ti
specifice pentru asigurarea climatului de ordine i siguranță publică;
 desfă urarea activităților polițiene ti specifice pentru identificarea persoanelor
care se fac vinovate de incendierea resturilor vegetale, prin acestea producându-se
pagube materiale sau condiții de producere a unor evenimente negative; schimbul
de date i informații de interes i organizarea de acțiuni i controale În baza
planurilor de cooperare cu reprezentanți ai Direcției Silvice Galați i G.N.M.
Comisariatul Județean Galați, pentru prevenirea i combaterea factorilor care pot
influența negativ siguranța circulației rutiere sau, după caz, acțiunea produ ilor de
ardere cu impact asupra factorilor de mediu.
III.7. Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Gala i
 verificarea materialelor i mijloacelor din dotarea efectivelor stabilite pentru
Îndeplinirea funcțiilor de sprijin repartizate unității În situații de urgență, conform
H.G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, menținerea În stare de
funcționare a acestora pentru a putea fi folosite la nevoie;
 adaptarea documentelor de conducere În situații de urgență civilă În funcție de
modificările apărute În situația operativă i factorii de risc identificați În zona de
competență;
 instruirea efectivelor participante la misiuni privind semnalarea operativă a
incendierilor produse pe suprafețe agricole i/sau forestiere i modul de realizare a
intervenției cu măsuri calificate i eficiente de primă urgență;
 participarea Împreună cu structuri teritoriale ale I.S.U.J. Galați la misiuni de
În tiințare/avertizare a proprietarilor de terenuri agricole cu privire la pericolul
incendierii miri tilor care pot avea ca efect extinderea pe suprafețe mari de teren,
proprietăți sau fond forestier;
 realizarea cooperării cu structurile I.S.U.J. Galați, pentru a răspunde prompt la
solicitările autorităților publice locale, prin punerea la dispoziție a unor forțe i
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mijloace de intervenție, În vederea gestionării situațiilor care se pot crea În
eventualitatea producerii unor incendii.
III.8. Structura Teritorial pentru Probleme Speciale Gala i
 actualizarea situației agenților economici/instituțiilor publice din județul Galați,
care au În proprietate/deținere cisterne pentru apă, potabilă sau nepotabilă, În
vederea utilizării acestora, la nevoie, pentru asigurarea necesarului de apă pentru
zonele afectate de caniculă prelungită;
 actualizarea situației agenților economici care au ca ramură de activitate
Îmbutelierea i/sau distribuirea apei potabile carbogazoase/necarbogazoase, În
vederea Încheierii unor convenții cu ace tia, prin care să se asigure distribuirea apei
către populație;
 punerea la dispoziția GST/CJSU, când situația o impune, a datelor referitoare la
situația agenților economici/instituțiilor publice din județul Galați, care au În
proprietate/deținere cisterne pentru apă, potabilă sau nepotabilă i a situației
agenților economici care au ca ramură de activitate Îmbutelierea i/sau distribuirea
apei potabile carbogazoase/necarbogazoase.
III.9. Garda Na ional de Mediu - Serviciul Comisariat Jude ean Gala i
 atenționarea proprietarilor i deținătorilor de terenuri cu orice titlu sau fără titlu, de
a nu arde miri tile, stuful, stufări urile sau vegetația ierboasă, fără acceptul
autorității competente pentru protecția mediului i fără informarea În prealabil a
serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (prin notificarea obligației
i atenționarea cu privire la sancțiunea contravențională aplicabilă);
 efectuarea de controale În zonele În care au loc incendii de vegetație uscată,
forestieră i miri ti i aplicarea sancțiunii contravenționale stabilită de art. 96, alin.
1, pct. 9 din OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului aprobată cu
modificări i completări prin Legea 265/29.06.2006 cu modificările i completările
ulterioare;
 pe perioada atenționărilor/avertizărilor meteorologice de caniculă asociată cu
secetă, se va informa Instituția Prefectului Județului Galați cu privire la situațiile
deosebite apărute/constatate.
III.10. Agen ia pentru Protec ia Mediului Gala i
 transmiterea unui comunicat de presă referitor la interzicerea incendierii miri tilor
i a resturilor vegetale;
 transmiterea unor informări către toate primăriile de comune din județul Galați,
referitoare la interzicerea incendierii miri tilor i a resturilor vegetale;
 raportarea la Instituția Prefectului Județului Galați, a sesizărilor Înregistrate la
Agenția pentru Protecția Mediului Galați cu privire la situațiile deosebite cu impact
asupra mediului, apărute pe timpul atenționărilor de caniculă sau secetă.
III.11. Direc ia Silvic Gala i
 supravegherea lizierelor pădurilor limitrofe cu terenurile agricole, În perioadele
când se execută lucrări agricole, În vederea sesizării În timp util a oricărui
eveniment care pune În pericol integritatea fondului forestier, al luării celor mai
rapide i adecvate măsuri pentru a preÎntâmpina sau reduce la minim pagubele
rezultate În urma acțiunii acestui factor de risc;
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 atenționarea scrisă i prin mass-media a deținătorilor de terenuri agricole limitrofe
pădurilor asupra pericolului de declan are a incendiilor ca urmare a arderilor
resturilor vegetale i a miri tilor În vecinătatea pădurii, precum i lăsarea focului
nesupravegheat;
 controlul respectării normelor de prevenire a incendiilor la punctele de lucru i la
activități ce se desfă oară În perimetrul fondului forestier sau În apropierea lui i
atenționarea muncitorilor forestieri asupra consecințelor lăsării focului
nesupravegheat;
 verificarea, revizuirea i completarea punctelor de primă intervenție, a materialelor
de avertizare i propagandă vizuală, privind respectarea normelor de prevenire a
incendiilor;
 organizarea i efectuarea de patrulări În perimetrul fondului forestier, În zonele
frecventate de cetățeni (zonele de agrement);
 contactarea agențiilor de protecția mediului În vederea sancționării, conform
prevederilor legale, a persoanelor fizice sau juridice care aprind focul pentru
arderea resturilor vegetale i a miri tilor În terenuri aflate În imediata vecinătate a
pădurii;
 Înființarea, Întreținerea i repararea barierelor la toate căile de acces În fondul
forestier;
 asigurarea permanenței la sediile ocoalelor silvice, În mod special În perioade
expuse la astfel de evenimente;
 orice eveniment deosebit se va comunica În cel mai scurt timp la Direcția Silvică
Galați;
 situațiile deosebite apărute În fondul forestier gestionat de Direcția Silvică Galați,
pe timpul atenționărilor/avertizărilor meteorologice de caniculă asociată cu secetă,
vor fi raportate la ISUJ Galați i Instituția Prefectului Județului Galați.
III.12. Sistemul de Gospod rire a Apelor Gala i
 asigurarea fluxului informațional/decizional prin Dispeceratul S.G.A. Galați;
 monitorizarea cu sprijinul administratorilor i primăriilor a surselor de apă atât În
localitățile cu sistem centralizat, cât i În localitățile fără sistem centralizat;
 identificarea cu ajutorul administrației publice locale i a instituțiilor abilitate a
unor surse suplimentare de alimentare cu apă;
 urmărirea aplicării planurilor de restricții proprii la utilizatorii din evidența SGA
Galați ce folosesc apa de suprafață;
 intensificarea controalelor privind realizarea la timp a lucrărilor de Întreținere i
reparații a construcțiilor de captare, tratare i distribuție din cadrul sistemelor de
alimentare centralizate;
 impunerea de măsuri suplimentare privind folosirea eficientă a apei la marii
utilizatori;
 dispunerea de măsuri pentru preÎntâmpinarea risipei de apă.
III.13. Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Gala i
 verificarea stării de prospețime a alimentelor vândute către populație de către
operatorii economici;
 verificarea respectării condițiilor de depozitare i păstrare a alimentelor i a
modului de funcționare a spațiilor frigorifice În care se păstrează acestea;
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 verificarea modului de prestare a serviciilor de livrare către populație, aparatelor de
aer condiționat, precum i de reparare a acestora În garanție i post garanție;
 verificarea modului de asigurare a ventilației În spațiile comerciale de alimentație
publică (restaurante, baruri, cafenele, cofetării, etc.).
III.14. Direc ia Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor Gala i
 verificarea stării de prospețime a alimentelor vândute către populație de către
operatorii economici;
 verificarea respectării condițiilor de depozitare i păstrare a alimentelor i a
modului de funcționare a spațiilor frigorifice utilizate pentru depozitarea acestora;
 intensificarea acțiunilor de verificare i control În scopul prevenirii apariției bolilor
la animale transmisibile la om;
 verificarea Îndeplinirii condițiilor specifice de bunăstare a animalelor;
 interzicerea transportului de animale În scop comercial sau alte scopuri Între orele
11.00 i 19.00;
 interzicerea mi cării de animale În scopul hrănirii acestora (pe pă une) sau În
vederea efectuării diverselor activități (tracțiune etc.) În intervalul orar 11.00 i
19.00.
III.15. Inspectoratul Teritorial de Munc Gala i
 cre terea gradului de con tientizare a angajaților i a lucrătorilor În ceea ce prive te
necesitatea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 99/2000, privind
măsurile ce pot fi aplicate În perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția
persoanelor Încadrate În muncă, cu completările i modificările ulterioare;
 verificarea respectării de către angajatori a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000,
aprobată prin Legea nr. 436/2001, respectiv ale H.G. nr.580/2000 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței sus menționată, privind măsurile
ce pot fi aplicate În perioadele cu temperaturi extreme (temperaturi de peste 370C
sau când indicele temperatură – umiditate depă e te pragul valoric de 80 unități);
 asigurarea condițiilor necesare pentru o bună desfă urare a activităților de control
efectuate de inspectorii de muncă din cadrul ITM Galați În perioadele cu
temperaturi extreme.
III.16. Crucea Ro ie Român – filiala Gala i
 participă la solicitarea administrațiilor publice locale sau Direcției de Sănătate
Publică Galați, cu voluntari În punctele de acordare a primului ajutor medical.
III.17. Agen ia Na ional de Îmbun t iri Funciare - Filiala teritorial de
Îmbun t iri Funciare Moldova Sud Gala i
 asigură funcționarea la capacitate a sistemelor de irigații În perioadele cu secetă
prelungită, În strictă corelație cu Planurile de restricții i folosire a apei În perioade
deficitare;
 asigură adaptarea instalațiilor de aducțiune a apei În sistemele de irigații cu
alimentare din Dunăre, În condiții de secetă hidrologică;
 asigură realizarea i Întreținerea corespunzătoare a amenajărilor pentru combaterea
eroziunii solului În vederea atenuării scurgerilor de pe versanți;
 asigură Întreținerea cursurilor de apă pe sectoarele amenajate cu lucrări din
administrare;
15/34

III.18. Direc ia pentru Agricultur Gala i
 centralizarea suprafețelor agricole calamitate ca urmare a În tiințărilor primite de la
unitățile administrative afectate;
 asigură elaborarea i transmiterea rapoartelor operative zilnice conform modelului
din anexa nr. 8 pe perioada situațiilor de urgență generate de factorii de risc
specifici i a rapoartelor de sinteză conform modelului din anexa nr. 9 din Ordinul
nr. 1422/192 din 16.05.2012.
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IV. M SURI GENERALE
NR.
CRT.
1

2

3

4

5

6

7
8

9

M SURI
Elaborarea Planului de măsuri pentru gestionarea situațiilor de
urgență specifice sezonului cald 2018
Informarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență privind stările potențial generatoare de situații de urgență
i iminența amenințării acestora, precum i asupra activității
desfă urate
Evaluarea situațiilor de urgență produse În unitățile administrativteritoriale,
stabilirea măsurilor i acțiunilor specifice pentru gestionarea
acestora
Declararea stării de alertă i propunerea instituirii stării de urgență
la nivel județean sau În mai multe localități ale județului

CINE R SPUNDE

TERMEN

OBSERVA II

CJSU Galați

iunie – iulie 2018

Prin S.Th.P. al C.J.S.U.din
cadrul I.S.U. Galați

CJSU Galați

Permanent i când
situația o impune

CJSU Galați

Permanent i când
situația o impune

Pre edintele CJSU Galați

Când
situația o impune

Prin S.Th.P. al
C.J.S.U.din cadrul I.S.U.
Galați

Permanent i când
situația o impune

Grupuri de suport tehnic

La primirea
avertizărilor

Supunerea spre aprobarea Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență a tuturor planurilor de gestionare a situațiilor de urgență
Coordonarea tehnică a acțiunilor pentru gestionarea situațiilor de
urgență i asigurarea legăturilor cu Comitetele ministeriale pentru
situații de urgență i Centrele operative pentru situații de urgență
din cadrul ministerelor, conform fluxului informațional-decizional
Asigurarea consultanței de specialitate, În cadrul Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență
Întocmirea rapoartelor operative zilnice i a rapoartelor de sinteză
i transmiterea lor la Centrele operative pentru situații de urgență
din cadrul ministerelor
Asigurarea participării În comisiile pentru evaluarea pagubelor
produse de
situațiile de urgență
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Grupuri de suport tehnic
Grupuri de suport tehnic

Grupuri de suport tehnic

Permanent i când
situația o impune
Pe timpul
manifestării
situațiilor de urgență
La primirea
ordinului
pre edintelui CJSU

Cu acordul ministrului
afacerilor interne
Planurile sunt Întocmite de
reprezentanții instituțiilor
din cadrul grupurilor de
suport tehnic

Prin reprezentanți
desemnați pentru
fiecare tip de risc

NR.
CRT.

M SURI

10

Asigurarea
fluxului
informațional-decizional
cu
C.J.S.U./C.L.S.U., grupuri de suport tehnic i cu alte organisme
implicate În gestionarea situațiilor de urgență generate de
temperaturile ridicate

11

12

CINE R SPUNDE

Asigurarea În tiințării C.L.S.U., a membrilor C.J.S.U. i a
Grupurilor de Suport Tehnic, despre iminența producerii sau
producerea unor dezastre, precum i transmiterea/retransmiterea
operativă a deciziilor, dispozițiilor i
ordinelor emise
Verificarea dispozitivelor de acționare a mijloacelor de alarmare a
populației la dezastre

TERMEN

OBSERVA II

ISUJ Galați

Permanent

transmiterea/retransmiterea
mesajelor de atenționare,
alarmare i avertizare, a
deciziilor, dispozițiilor i
ordinelor emise

ISUJ Galați

Permanent În maxim
30 de minute de la
producerea
evenimentului

Prin S.Th.P. al C.J.S.U.din
cadrul I.S.U. Galați

Pre edintele CLSU

Permanent

Organizarea serviciului de permanență la sediul primăriilor

14

Intensificarea activităților de supraveghere/protecție i ordine
publică sau protecție instituțională a obiectivelor din competență

IJJ Galați

15

Asigurarea logistică a forțelor proprii participante la intervenție i
punerea la dispoziția altor structuri, potrivit reglementărilor În
domeniu, a unor categorii de tehnică, materiale i echipamente

ISUJ Galați
IJJ Galați
IPJ Galați
STPF Galați

La primirea
avertizărilor

IJJ Galați

Permanent

IJJ Galați

Permanent

IPJ Galați

Când
situația o impune

IPJ Galați

Când
situația o impune

IPJ Galați

Permanent

16

17

18

19
20

Pre edintele CLSU

La primirea
În tiințării
La primirea
avertizărilor

13

Asigurarea supravegherii i protecției infrastructurii critice i
transporturilor
devenite vitale pentru gestionarea situației
Asigurarea măsurilor de ordine publică i de protecție a zonelor
afectate/potențial a fi afectate de situații de urgență i restabilirea
ordinii publice
Aplicarea măsurilor de interzicere a circulației În zonele afectate
i dirijarea
acesteia pe alte rute ocolitoare
Izolarea preliminară a zonei afectate i devierea circulației
autovehiculelor i persoanelor, În scopul diminuării pierderilor
complementare
Participarea la identificarea victimelor i stabilirea situației
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NR.
CRT.
21
22

M SURI
persoanelor dispărute
Monitorizarea calității surselor de aprovizionare cu apă potabilă a
populației i a condițiilor de igienă la nivel comunitar
Intensificarea măsurilor de educație sanitară preventivă a
populației prin mijloace mass-media

CINE R SPUNDE

TERMEN

DSP Galați

Permanent

DSP Galați

La primirea
avertizărilor

Permanent

23

Asigurarea serviciilor de asistență medicală

DSP Galați
SAJ Galați
UPU – Spit. Clinic de
Urgență „Sf. Apostol
Andrei” Galați

24

Promovarea În rândul fermierilor i proprietarilor de animale a
măsurilor privind ameliorarea condițiilor de exploatare i
adăpostire a animalelor

DSVSA Galați
Dir. Agricultură Galați

25

Promovarea În rândul fermierilor a recomandărilor privind
campania de recoltare a cerealelor

Dir. Agricultură Galați
ef SVSU

26

27

28

29
30

Participarea la acțiuni de căutare i salvare a persoanelor captive
În medii
ostile vieții sau a persoanelor declarate dispărute
Participarea la transportul unor categorii de forțe i mijloace de
intervenție, al persoanelor evacuate i altor resurse, precum i la
distribuirea apei i alimentelor pentru persoanele i animalele
afectate sau evacuate
Participarea cu efectivele aflate În misiuni de ordine publică la
evacuarea populației, Îndrumarea populației spre cele mai
apropiate adăposturi, fluidizarea circulației, paza raioanelor
evacuate i a celor În care se face evacuarea populației,
menținerea ordinii publice În raioanele de evacuare etc.
Sprijinirea activității de evidență a persoanelor care se evacuează
din raioanele afectate i În raioanele unde se execută evacuarea
Participarea la mobilizarea populației apte de muncă, a
mijloacelor de transport i tehnice, În vederea folosirii lor la
acțiunile de intervenție
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la instituirea codului
galben/portocaliu/
ro u
Premergător
campaniilor
de recoltare a
cerealelor

IJJ Galați

Când
situația o impune

IJJ Galați

Când
situația o impune

IJJ Galați

Când
situația o impune

IJJ Galați

Când
situația o impune

IJJ Galați

Când
situația o impune

OBSERVA II
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IV.1. M SURI SPECIFICE
A. M suri pentru prevenirea i stingerea incendiilor
NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE

TERMEN

1

Informarea preventivă a unităților administrativ teritoriale i a
operatorilor economici care prezintă risc ridicat de incendiu, În
vederea adoptării măsurilor speciale pentru sezonul cald

ISUJ Galați

Premergător
sezonului cald

2

Reactualizarea bazelor de date privind situația surselor artificiale de
alimentare cu apă a autospecialelor de stingere a incendiilor

ISUJ Galați

30.06.2018

ISUJ Galați

Conform planificării

ISUJ Galați

Permanent

3

4

Executarea unor exerciții de alarmare i evacuare a persoanelor i a
bunurilor la nivelul localităților, În cooperare cu serviciile voluntare
i/sau private pentru situații de urgență
Monitorizarea operatorilor economici cu surse de risc, a
transporturilor de de euri periculoase i asigurarea intervenției
organizate

OBSERVA II

Pe timpul executării
recunoa terilor la
obiective
În cadrul controalelor de
prevenire efectuate la
localități

5

Executarea de recunoa teri i controale de prevenire la spațiile de
cazare i de alimentație publică, locațiile cu aglomerări de persoane
i locuri de agrement

ISUJ Galați
Pre edinte CLSU
ef SVSU

Conform
planificărilor

Verificarea organizării
apărării Împotriva
incendiilor i depistarea
neregulilor

6

Educația preventivă a populației În domeniul situațiilor de urgență
i ordinii publice generate de temperaturile ridicate din perioada
sezonului cald

ISUJ Galați
IPJ Galați
IJJ Galați

Pe timpul
desfă urării
campaniilor de
informare preventivă

Distribuirea de pliante,
foi volante, manuale,
bro uri, reviste etc.

Pre edintele CLSU

Permanent

cf prevederilor
OMAI nr. 163/2007

Pre edintele CLSU
ef SVSU

Permanent

Pre edintele CLSU

Permanent

7

8
9

Stabilirea de măsuri adecvate, potrivit competențelor, prin
reprezentanții proprii În cadrul C.L.S.U., pentru Înlăturarea sau
limitarea riscurilor de incendii majore, datorate efectelor
temperaturilor ridicate
Asigurarea mijloacelor proprii de intervenție la incendii, În stare de
funcționare optimă
Interzicerea utilizării focului deschis În zonele afectate de uscăciune
avansată i restricționarea efectuării, În anumite intervale din timpul
zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru
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NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE

TERMEN

OBSERVA II

- amenajarea rampelor
de acces la sursele
naturale de apă (râuri,
lacuri);
- interzicerea utilizării
rezervelor intangibile de
apă din castelele de apă.

producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau
supraÎncălziri excesive

10

Verificarea rezervelor de apă pentru incendiu i menținerea În
funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă (hidranți, rampe de
alimentare)

Pre edintele CLSU
ef SVSU

Permanent

11

Coordonarea, organizarea i asigurarea intervenției În caz de
incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, salvarea,
acordarea primului ajutor i protecția persoanelor, a animalelor i a
bunurilor periclitate de incendii, cu mijloacele din dotare, până la
stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului
județean pentru situații de urgență

Pre edintele CLSU
ef SVSU

Permanent

12

Verificarea respectării regulilor de apărare Împotriva incendiilor la
gospodăriile cetățene ti, instituțiile subordonate i fondul forestier

Pre edintele CLSU
ef SVSU
Direcția Silvică Galați

Permanent

13

Popularizarea normelor specifice de apărare Împotriva incendiilor, a
unor reguli de prevenire a incendiilor produse de fumat, focul
deschis, jocul copiilor cu focul, a condițiilor prevăzute de lege
pentru arderea miri tilor, stufului i a vegetației ierboase, a
riscurilor generate de incendierea vegetației ierboase de pe
terenurile agricole limitrofe pădurilor precum i a regulilor de
comportare În caz de situații de urgență

Pre edinte C.L.S.U.
ef S.V.S.U.
Dir. Silvică Galați
ISUJ Galați
A.P.M. Galați
G.N.M. – SCJ Galați

Iulie 2018
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Planificarea organizarea
i
efectuarea de controale
i patrulări În păduri /
zone de agrement
Afi area vizibilă În
locuri publice (sediul
primăriilor, instituțiilor
publice, colilor,
grădinițelor, spațiilor
comerciale, piețe,
târguri, oboare, etc.), a
măsurilor preventive
generale, precum i a
recomandărilor
pentru populație, pe

NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE

TERMEN

OBSERVA II
timpul
perioadelor caniculare

14

Efectuarea controalelor (d.p.d.v. al protecției mediului) În caz de
situații de urgență generate de nerespectarea bunelor condiții
agricole i de mediu referitoare la arderea miri tilor i resturilor
vegetale pe terenul arabil i la arderea paji tilor permanente

15

Menținerea În stare de utilizare a principalelor drumuri forestiere
pentru accesul autospecialelor de intervenție

16

Interzicerea:
- arderii resturilor vegetale
forestier;
- interzicerea focului deschis;
- fumatul În pădure.

17
18
19
20

21
22

i a miri tilor limitrofe fondului

Asigurarea ocoalelor i cantoanelor cu mijloace de primă
intervenție În caz de incendiu, verificarea i menținerea acestora În
permanentă stare de utilizare
Efectuarea liniilor izolatoare perimetrale prin arătură cu utilajele din
dotare
Verificarea existenței rezervei de apă intangibilă (pentru stingerea
incendiilor) În exploatațiile zootehnice profesionale
Stabilirea de măsuri adecvate, potrivit competenței, pentru
Înlăturarea sau limitarea riscurilor de incendii majore, datorate
temperaturilor caniculare
Asigurarea funcționării surselor i stațiilor de pompare apă la
capacitatea maximă prin menținerea În funcțiune a grupurilor de
pompare existente la sursele i stațiile de pompare
Efectuarea controalelor privind starea de funcționare a surselor de
alimentare cu apă artificiale (hidranți etc.)
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ISUJ Galați
G.N.M. – SCJ Galați
APIA Galați

Când situația o
impune

Dir. Silvică Galați

Permanent

Dir. Silvică Galați
Dir. Agricultură Galați

Permanent

Dir. Silvică Galați

Permanent

Dir. Silvică Galați

Permanent

DSVSA Galați
ISUJ Galați

Permanent

SC Apă Canal SA Galați

Permanent

SC Apă Canal SA Galați

Permanent

SC Apă Canal SA Galați

Permanent

Conform protocoalelor
Încheiate
Măsuri corespunzătoare
de igienizare (extragerea
arborilor uscați, rupți sau
doborâți de vânt)
Amplasarea de panouri
avertizoare cuprinzând
reguli de apărare
Împotriva incendiilor
specifice fondului
forestier.

prin planul de măsuri
Întocmit la
nivelul instituției

B. M suri În caz de temperaturi maxime extreme (canicul ),
secet hidrologic i pedologic prelungit
NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE

TERMEN

OBSERVA II

1

Popularizarea măsurilor ce se impun a fi aplicate pe timpul
perioadei secetoase i intensificarea măsurilor de educație sanitară
preventivă a populației

DSP Galați
SAJ Galați
DSVSA Galați
Pre edinte CLSU
ef SVSU
ISUJ Galați

La primirea
avertizărilor

Afi area vizibilă În
locuri publice,
mediatizare prin
mijloacele impact rapid
(radio, televiziune
locală) a modului de
comportare În perioada
caniculară

2

Întocmirea i actualizarea la nivelul localităților a evidenței
persoanelor cu dependență socială i a căror stare de sănătate

DSP Galați
Pre edinte CLSU

30.06.2018
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NR.
CRT.

3

4

5

6

7
8
9

10

11

M SURI

CINE R SPUNDE

poate fi influențată negativ de caniculă
Determinarea nivelului apei din fântâni i monitorizarea
permanentă a calității apei potabile din rețeaua comunală de
alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind
potabilitatea. surselor de aprovizionare cu apă potabilă a
populației i a condițiilor de igienă la nivel comunitar
Asigurarea unor surse alternative de apă În situația reducerii
substanțiale a
debitului În rețeaua comunală de distribuție sau urmare a avarierii
acesteia
Identificarea la nivelul municipiilor i ora elor, a locațiilor cu
posibilități de a fi amenajate, pentru acordarea primului ajutor
medical de urgență, persoanelor afectate de temperaturile ridicate
Amplasarea unor puncte de prim ajutor i de distribuție a apei
potabile, precum i asigurarea de personal medical
Eliminarea consumului de apă pentru spălatul străzilor, a
trotuarelor i stropitul zonelor verzi
Asigurarea asistenței medicale În vederea supravegherii stării de
sănătate a populației afectate, tratamentul bolnavilor i a
eventualilor răniți În sistem de permanență
Intensificarea controalelor igienico-sanitare În scopul verificarii
calității produselor alimentare i a modului de păstrare a acestora
Instruirea personalului medical i din unitățile medico-sociale,
precum i a voluntarilor pentru asigurarea activităților de
prevenție, precum i stabilirea necesarului de personal,
echipamente i materiale sanitare corespunzătoare pentru punctele
de prim ajutor
Asigurarea stocului de medicamente necesar

TERMEN

OBSERVA II

DSP Galați
Pre edinte CLSU

Permanent

În colaborare cu SGA
Galați, APM Galați i
SC Apă Canal SA
Galați

Pre edinte CLSU

Când situația o
impune

DSP Galați
Pre edinte CLSU

Iunie 2018

DSP Galați
Pre edinte CLSU
Societatea Română de
Cruce Ro ie – Filiala
Galați

La primirea
avertizărilor

După identificarea
locurilor de amplasare

Pre edinte CLSU

În caz de secetă
hidrologică

Dacă situația o impune

DSP Galați

Permanent

DSP Galați

Pe toată perioada
sezonului cald

DSP Galați

DSP Galați
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Premergător Începerii
sezonului cald
Premergător Începerii
sezonului cald

NR.
CRT.
12
13
14

15

16

17
18

19

20

21

M SURI
Asigurarea transportului bolnavilor În cazul urgențelor medicale
cauzate de expunerea la temperaturi crescute
Asigurarea pe timpul transportului a tratamentului de urgență
Mobilizarea maximă a resurselor umane i financiare necesare
asistenței medicale de urgență la parametri optimi
Mobilizarea la capacitate maximă a ambulantelor de tip A, B i C,
dotate cu
aer condiționat, pus În funcțiune pe perioada de transport a
pacienților, În vederea asigurării intervenției rapide la parametri
optimi
Colaborarea cu MAI - IGSU i celelalte instituții implicate in
gestionarea situațiilor de urgență determinate de efectele negative
ale caniculei
Controlul respectării prevederilor legale privind măsurile ce
trebuie adoptate de angajatori În perioadele cu temperaturi
extreme, pentru protecția salariaților
Urmărirea calității aerului prin stațiile de monitorizare automate
Promovarea În rândul crescătorilor de animale a măsurilor privind
ameliorarea condițiilor de exploatare i adăpostire a animalelor În
padocuri i interzicerea ținerii animalelor pe pă une, fără
asigurarea unor condiții minime de adăpostire (umbrare) i
adăpare
Verificarea asigurării unor rezerve de apă potabilă În gospodării i
În exploatațiile zootehnice profesionale În bazine i verificarea
restricționării administrării apei În exploatațiile zootehnice
profesionale
Asigurarea necesarului de furaje În fermele zootehnice corelat cu
efectivul de animale existent i a rațiilor zilnice de furajare

22

Monitorizarea suprafețelor afectate de secetă i inventarierea lor

23

Centralizarea datelor privind suprafețele agricole calamitate la
nivelul localității i transmiterea În tiințărilor la Direcția de
33/33

CINE R SPUNDE

TERMEN

SAJ Galați

Permanent

SAJ Galați

Permanent

SAJ Galați

Permanent

SAJ Galați

Permanent

SAJ Galați

Permanent

ITM Galați
APM Galați

la instituirea codului
galben/portocaliu/ro u
de caniculă
Permanent

DSVSA Galați
Dir. Agricultură Galați

la instituirea codului
galben/portocaliu/
ro u

DSVSA Galați
Dir. Agricultură Galați

La secetă
hidrologică

Dir. Agricultură Galați

Permanent

Dir. Agricultură Galați
Pre edintele CLSU

La secetă
hidrologică/pedologică
Când situația o
impune

OBSERVA II

NR.
CRT.

CINE R SPUNDE

TERMEN

Dir. Agricultură Galați

Când situația o
impune

25

Centralizarea
datelor
privind
urmările
fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, Întocmirea i transmiterea
rapoartelor operative (anexele 8 i 9) la ISUJ Galați

Pre edintele CLSU
ISUJ Galați
Grupul de Suport Tehnic

Când situația o
impune

26

Verificarea existenței posibilităților de colectare i neutralizare a
de eurilor animaliere

DSVSA Galați
Dir. Agricultură Galați

Permanent

27

Reducerea În trepte a debitelor de captare pentru irigații, ținânduse seama
de posibilitățile practice

24

M SURI
Agricultură Galați
Transmiterea zilnică a situației suprafețelor afectate la Instituția
Prefectului
Județului Galați, ISUJ Galați i M.A.D.R..

ANIF Filiala Galați

La secetă hidrologică

La secetă hidrologică

28

Diminuarea debitelor alocate unităților piscicole amenajate

Operatori care au În
administrare asemenea
unități cu alimentare din
ape de suprafață

29

Reducerea În trepte a debitelor pentru folosințele industriale după
epuizarea posibilităților de raționalizare a folosirii apei, efectuarea
de revizii i reparații

Operatorii economici cu
alimentare din ape de
suprafață

La secetă hidrologică

30

Punerea i menținerea În stare de funcțiune a unor amenajări de
irigații

ANIF Filiala Galați

La solicitarea
producătorilor agricoli

31

Interzicerea circulației traficului greu pe anumite sectoare de
drum i pe intervale orare

IPJ Galați
Administratorii de
drumuri

La temp. peste 40°C
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OBSERVA II

Conform art. 29, alin 2,
lit. e) din Ordinul nr.
1422/192
din
16.05.2012

Sub coordonarea SGA
Galați În conformitate cu
planul de restricții i
folosire a apei În
perioadele deficitare
Sub coordonarea SGA
Galați În conformitate cu
planul de restricții i
folosire a apei În
perioadele deficitare
Sub coordonarea SGA
Galați În conformitate cu
planul de restricții i
folosire a apei În
perioadele deficitare

NR.
CRT.

32

33

34

35

36

37

M SURI

CINE R SPUNDE

SC Apă Canal SA Galați,
Primării sau Unități de
Inscripționarea i respectarea strictă a perimetrelor de protecție
sanitară a surselor de apă potabilă, pentru oprirea accesului În gospodărire comunală care
au În exploatare surse de
zonele respective
apă
SC Apă Canal SA Galați,
Primării sau Unități de
Asigurarea funcționării surselor i stațiilor de pompare apă
gospodărire comunală care
potabilă la capacitatea maximă
au În exploatare surse de
apă
SC Apă Canal SA Galați,
Primării sau Unități de
Asigurarea alimentării consumatorilor cu apă potabilă
gospodărire comunală care
au În exploatare surse de
apă
SC Apă Canal SA Galați,
Primării sau Unități de
Monitorizarea zilnică a surselor de apă i rezolvarea cu
gospodărire comunală care
operativitate a avariilor survenite pe rețelele de apă
au În exploatare surse de
apă
Intensificarea activității de control comercial În vederea
SC Apă Canal SA Galați
identificării risipei de apă i a consumului irațional sau fraudulos
SC Apă Canal SA Galați,
Primăriile sau Unitățile de
Asigurarea calității apei potabile
gospodărire comunală care
au În exploatare surse de
apă
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TERMEN

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

OBSERVA II

NR.
CRT.

38

39

40

M SURI
Observarea, măsurarea, Înregistrarea i prelucrarea datelor
meteorologice i hidrologice, stabilirea nivelurilor echivalente
debitelor de avertizare sau de aplicare a debitelor de restricție În
secțiunile monitorizate, privind satisfacerla cerințelor de apă,
elaborarea prognozelor i alarmărilor, precum i transmiterea
acestora la factorii implicați În managementul situațiilor de
urgență generate de riscurile specifice acestei perioade
Urmărirea prioritară a cerințelor de apă pentru alimentarea
populației i animalelor prin utilizarea rațională a resurselor de
apă la unitatile autorizate
din punct de vedere al gospodarii apelor
Transmiterea către utilizatorii de apă a adreselor de
atenționare/avertizare,
respectiv de aplicare a treptelor 1, 2 i 3 de restricții (când nivelul
apelor de
suprafață scade sub cota de atenție), pentru asigurarea cu apă a
utilizatorilor În perioada fenomenului de secetă hidrologică

41

Identificarea, Întreținerea i monitorizarea surselor suplimentare
sau de rezervă, inclusiv apele subterane i cunoa terea posibilității
de captare din aceste surse

42

Urmărirea folosirii raționale a apei i de reducere a pierderilor de
apă de către utilizatori, În special pentru irigații, astfel Încât
pagubele economice să fie minime

43

Reduceri ale debitelor prelevate din apele de suprafață de către
operatorii
economici, respectiv aplicarea treptelor 1, 2 i 3 din Planul de
restricții i folosire a apei În perioadele deficitare, conform
anexelor transmise acestora
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CINE R SPUNDE

TERMEN

SGA Galați

Permanent

SGA Galați

Permanent

SGA Galați

În caz de secetă
hidrologică prelungită

SGA Galați

În caz de secetă
hidrologică prelungită

ANIF Filiala Galați

În caz de secetă
hidrologică prelungită

SGA Galați

La scăderea nivelelor
apelor de suprafață
sub cotele de
avertizare, la unul sau
mai multe posturi
hidrometrice

OBSERVA II

Sub coordonarea SGA
Galați În conformitate
cu planul de restricții i
folosire a apei În
perioadele deficitare
Având la bază programe
proprii de restricții,
solicitate principalilor
consumatori la
Întocmirea planului de
restricții În perioade
secetoase

NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE

TERMEN

44

Reorganizarea activității personalului care desfă oară misiuni În
teren, potrivit prevederilor legale, care să asigure executarea
misiunilor În condiții de eficiență i risc redus pentru sănătatea
personalului

ISUJ Galați
IJJ Galați
IPJ Galați

la instituirea codului
ro u de caniculă

45

Asigurarea măsurilor de prim ajutor pe timpul sezonului cald

46

47

48

49

50

Identificarea persoanelor fără adăpost i Îndrumarea acestora către
centrele de primire
Identificarea agentilor economici/instituțiilor publice care au În
proprietate/deținere cisterne pentru transport apă (potabilă sau
nepotabilă), În vederea utilizării acestora, la nevoie, pentru
asigurarea necesarului de apă pentru zonele afectate de caniculă
prelungită.
Identificarea agenților economici care au ca ramură de activitate
Îmbutelierea i/sau distribuirea apei potabile carbogazoase /
necarbogazoase, În vederea Încheierii unor convenții cu ace tia,
prin care să se asigure distribuirea apei către populație
Stabilirea i asigurarea necesarului de efective i tehnică pentru
transportul apei potabile i menajere În localitățile grav afectate
de secetă cu respectarea normelor specifice care vizează
transportul i depozitarea (cazane inox, aviz sanitar, etc).
Intensificarea acțiunilor de control În vederea respectării normelor
igienico-sanitare din unitățile de producție, fabricare, prelucrare,
transport, distribuție i comercializare a alimentelor către
populație.

ISUJ Galați
SAJ Galați
IJJ Galați
IPJ Galați

OBSERVA II

Permanent
Permanent

Structura Teritorială
pentru Probleme Speciale
Galați

Premergător Începerii
sezonului cald

Structura Teritorială
pentru Probleme Speciale
Galați

Premergător Începerii
sezonului cald

ISUJ Galați
CLSU
SC Apă Canal SA Galați

Când situația o
impune

DSP Galați
DSVSA Galați
OPC Galați

la instituirea codului
galben, portocaliu sau
ro u

C. M suri În caz de ploi abundente Înso ite de intensific ri ale vântului, furtuni,
inunda ii, accidente la construc ii hidrotehnice
NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE
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TERMEN

OBSERVA II

NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE

TERMEN

1

Asigurarea de surse alternative de alimentare cu energie electrică
pentru funcționarea În condiții optime a activității unităților
medicale, Îndeosebi a celor de urgență

Pre edintele CLSU

În caz de necesitate

Pre edintele CLSU

Permanent

Pre edintele CLSU

Pe timpul stării de
normalitate

Pre edintele CLSU

La primirea
avertizărilor

Pre edintele CLSU

La primirea
avertizărilor

Pre edintele CLSU

Pe timpul producerii
situației de urgență

7

Asigurarea fondurilor necesare pentru constituirea i completarea
stocurilor
de materiale i mijloace de apărare, pentru acțiuni operative de
intervenție i de Înlăturare a efectelor inundațiilor i fenomenelor
meteorologice periculoase

Pre edintele CLSU
SGA Galați

Pe timpul stării de
normalitate

8

Asigurarea realizării Întreținerii, reparării i menținerii În stare de
funcționare a lucrărilor de apărare Împotriva inundațiilor din
administrare, precum i supravegherea În permanență a albiilor
cursurilor de apă În zona localităților i Întreținerii corespunzătoare
a anțurilor i rigolelor de scurgere a apelor pluviale, Îndepărtarea
materialului lemnos i a de eurilor din albia majoră a cursurilor de
apă, din secțiunile de scurgere a podurilor i podețelor

Pre edintele CLSU
SGA Galați
Deținătorii de lucrări
hidrotehnice

Permanent

2

3
4
5
6

Asigurarea mijloacelor necesare În tiințării i alarmării populației
din zonele
de risc ce pot fi afectate de inundații, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcții hidrotehnice
Constituirea formațiilor de intervenție nominalizate, Înzestrate cu
mijloace i materiale de intervenție
Declan area acțiunilor operative de apărare În zonele cu risc
Asigurarea organizării acțiunilor de limitare i de Înlăturare a
efectelor inundațiilor i/sau fenomenelor meteorologice periculoase
Centralizarea datelor privind urmările inundațiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, Întocmirea i transmiterea rapoartelor
operative la ISUJ Galați i Centrul Operativ al S.G.A
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OBSERVA II

În conformitate cu
prevederile planurilor de
apărare

Conform anexei 8 din
Ordinul nr. 1422/192
din 16.05.2012
Conform Normativului
cadru de dotare cu
materiale i mijloace de
apărare Împotriva
inundațiilor, din
fondurile alocate de la
bugetul de stat i din
surse proprii

NR.
CRT.

M SURI

CINE R SPUNDE

TERMEN

9

Menținerea În bună funcționare a aparaturii, dispozitivelor
hidrometrice i pluviometrice din bazinele hidrografice i de la
obiectivele i lucrările hidrotehnice din administrare

SGA Galați
Deținătorii de lucrări
hidrotehnice

Permanent

10

Menținerea În stare de funcționare a stațiilor de pompare desecare
din cadrul amenajărilor de desecare i a agregatelor mobile
existente pentru intervenții În caz de inundații

ANIF – Filiala Galați

Permanent

11

Asigurarea operativității intervențiilor la desfundarea canalizărilor

SC Apă Canal SA Galați

La primirea
avertizărilor

SGA Galați
G.N.M. – SCJ Galați

Periodic i la
primirea
avertizărilor

SGA Galați

La primirea
avertizărilor

Împreună cu deținătorii
zonelor de exploatare a
balastului

SGA Galați

Anual

Acțiunea, se realizează
cu prioritate, În perioada
mai – iulie a fiecărui an

SGA Galați

Când situația o
impune

ISUJ Galați

Permanent

ISUJ Galați
SGA Galați

Permanent

SGA Galați

Când situația o
impune

12

13

14

15

16

17
18

Verificarea modului de salubrizare a cursurilor de apă, a malurilor
i albiilor cursurilor de apă precum i dispunerea măsurilor de
Întreținere a anțurilor i rigolelor de scurgerea apelor pluviale din
intravilanul localității
Verificarea podurilor i podețelor, stabilirea de măsuri i lucrări
specifice, În
vederea asigurării capacității de tranzitare a debitelor la viituri În
secțiunile de scurgere.
Organizarea periodică, a exercițiilor de simulare a inundațiilor,
pentru verificarea modului de funcționare a fluxului informațional
de avertizare - alarmare a populației
Elaborarea informațiilor, prognozelor i avertizărilor privitoare la
inundații i
secetă hidrologică
Urmărirea i coordonarea realizării sistemelor de În tiințare,
avertizare i alarmare a populației la localități i verificarea
periodică a stării de funcționare a acestora
Instruirea administrației publice locale asupra atribuțiilor ce le
revin În prevenirea i gestionarea situațiilor de urgență generate de
riscurile specifice
Intervenția operativă pentru Înlăturarea efectelor inundațiilor i
accidentelor la construcții hidrotehnice
33/33

OBSERVA II

În conf. cu Legea nr.
138/2004 i O.U.G. nr.
22/2013
pentru
completarea OUG nr.
82/2011
Organizarea
permanenței echipelor

Conform planificării
controalelor la localități

NR.
CRT.
19
20
21
22
23
24

M SURI
Elaborarea i transmiterea rapoartelor operative asupra efectelor
factorilor de risc specifici i măsurilor Întreprinse
Inventarierea suprafețelor i a efectivelor de animale care au fost
afectate de fenomenele naturale (grindină, ploi torențiale
persistente de lungă durată, furtuni etc.)
Transmiterea zilnică a situației suprafețelor afectate la Instituția
Prefectului Județul Galați, ISUJ Galați i M.A.D.R.
Asigurarea cantităților de furaje i apă cu stocuri tampon pe o
perioadă de 5-10 zile În apropierea adăposturilor de animale, În
cazul apariției fenomenelor meteorologice periculoase
Constituirea formațiilor de intervenție pentru remedierea avariilor
la sistemul de alimentare cu energie electrică
Asigurarea evacuării populației, bunurilor materiale i a animalelor
din zonele afectate de inundații

33/33

CINE R SPUNDE

TERMEN

SGA Galați

Când situația o
impune

Direcția pentru
Agricultură Galați

Când situația o
impune

Direcția pentru
Agricultură Galați

Când situația o
impune

Direcția pentru
Agricultură Galați

Când situația o
impune

SC SDEE Galați

Când situația o
impune

ISUJ Galați
IJJ Galați
IPJ Galați

Când situația o
impune

OBSERVA II

D. M suri În caz de epidemii, epizootii i zoonoze
NR.
CRT.
1

2

3
4
5
6
7
8
9

M SURI
Organizarea i coordonarea activității de supraveghere i control a
epidemiilor, epizootiilor i zoonozelor cu risc de extindere de masă
În sezonul cald
Identificarea situațiilor potențial generatoare de epidemii, epizootii
i zoonoze, a acțiunilor ce trebuie Întreprinse pentru a preveni
amplificarea i
consecințelor acestora
În tiințarea i alarmarea autorităților administrației publice asupra
pericolului epidemiologic
Izolarea cazurilor de Îmbolnăvire (umană i/sau animală) i
limitarea aglomerărilor de populație care favorizează transmiterea
agenților etiologici
Aplicarea măsurilor de decontaminare/dezinfecție În focare pentru
personal i echipamente
Acordarea asistenței medicale de specialitate
Asigurarea transportului bolnavilor la Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați
Asigurarea pe timpul transportului a tratamentului de urgență
Acordarea sprijinului autorităților locale pentru respectarea
restricțiilor În zonele de control a bolii

CINE R SPUNDE

TERMEN

DSP Galați
DSVSA Galați

Permanent

DSP Galați
DSVSA Galați

Permanent

DSP Galați
DSVSA Galați

Când situația o
impune

DSP Galați
DSVSA Galați

Când situația o
impune

DSP Galați
DSVSA Galați

Când situația o
impune

DSP Galați
DSVSA Galați

Permanent

SAJ Galați

Permanent

SAJ Galați

Permanent
Când situația o
impune
Când situația o
impune

IJJ Galați
IJJ Galați
IPJ Galați

10

Menținerea i restabilirea ordinii publice i lini tii publice

11

Cooperarea cu autoritățile locale pentru a controla mi cările de
animale i pentru respectarea restricțiilor În zonele de control a
bolii
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IPJ Galați

Când situația o
impune

OBSERVA II

Cu personal calificat
dotate cu mijloace de
protectie individuale si
tehnice adecvate

Realizarea de filtre
pentru verificarea
autovehiculelor care
transportă animale

