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                                                                                                       A P R O B, 
                                                                                        Presedintele C.L.S.U.Costesti 

        Primar, 

 ing.Ion BAICEA 
 

 

PLAN DE MĂSURI 

 
 PENTRU PREVENIREA ŞI ATENUAREA 

 EFECTELOR CANICULEI ŞI SECETEI PRELUNGITE  

PENTRU ANUL 2019 PE TERITORIUL 

 ORASULUI COSTESTI - jud.ARGES 

 

 Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfasurarea 

normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul unitatilor administrativ-

teritoriale. Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se 

realizeaza atat de institutiile de specialitate, de la nivel national si judetean, cat si 

de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Costesti, in vederea initierii 

masurilor operative de interventie. 

Persistenta temperaturilor ridicate pe o perioada mare de timp poate 

influenta negativ starea de sanatate a populatiei, indeosebi a celor din grupele de 

risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor administratiei publice locale si 

comitetului local pentru situatii de urgenta, dar si ale medicilor de familie si 

personalul sanitar din orasul Costesti, pentru inlaturarea efectelor negative 

cauzate de temperaturile ridicate.  

  Pentru implementarea unitara a masurilor necesare pentru interventia 

rapida in cazul   perioadelor cu temperaturi extreme, se definesc urmatoarele 

nivele de alerta, in functie de codurile meteorologice si intensitatea masurilor 

adoptate astfel:  

Codul verde (temperaturi < 35 ᵒC in intervalul orar 11.00 – 17.00) – nu 

sunt necesare masuri specifice, sistem de veghe sezoniera;  

Codul galben (temperaturi intre  35ᵒ– 38ᵒ C in intervalul orar 11.00 – 

17.00) – se instituie masurile specifice de alerta;  

Codul portocaliu (temperaturi intre 38ᵒ – 40ᵒC in intervalul orar 11.00 – 

17.00) – se instituie masurile de mobilizare maxima;  
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Codul rosu (temperaturi > 40ᵒC in intervalul orar 11.00 – 17.00) – se 

instituie masurile de mobilizare maxima.   

Avand in vedere cele prezentate si faptul ca Agentia Nationala de 

Meteorologie prognozeaza perioade caniculare in vara acestui an, pentru evitarea 

producerii unor situatii de urgenta si informarea populatiei, Comitetul Local 

pentru Situatii de Urgenta Costesti, va intreprinde masuri si activitati dupa cum 

urmeaza:   

 1. Receptia si transmiterea avertizarilor meteorologice pentru canicula si 

disconfort termic imediat ce sunt receptionate de catre Centrul operativ al orasului 

Costesti . 

 2. Informarea telefonica, cu prioritate a I.S.U. si Institutiei Prefectului 

Judetului Arges, despre producere unei situatii de urgenta ca urmare a caniculei; 

- raspund:  Presedintele C.L.S.U. Costesti.  

3. Monitorizarea calitatii apei potabile din sursele de aprovizionare la 

instituirea codului galben, portocaliu ori rosu sau la solicitarea primarului de catre  

personalul tehnic al furnizorului local de distributie si epurare a apei  si C.L.S.U. 

Costesti  . 

 4. Identificarea spatiilor climatizate sau adecvate unde se poate acorda 

asistenta medicala pentru perioadele cu temperaturi crescute (peste 35ᵒC); 

montarea unor corturi de prim-ajutor si distributie apa potabila de catre  C.L.S.U. 

Costesti . 

 5. Intocmirea unor comunicate care vor fi emise pentru instiintarea 

populatiei cuprinzand recomandari generale si specifice in scopul protejarii starii 

de sanatate si popularizarea spatiilor care pot fi utilizate de catre cetateni in 

perioadele cu temperaturi crescute (peste 35ᵒC)  . Presedintele C.L.S.U. Costesti. 

 6. Afisarea pe site-ul primariei a recomandarilor generale si specifice 

pentru populatie in perioadele cu temperaturi crescute (peste 35ᵒC) la instituirea 

codului galben, portocaliu sau rosu  Presedintele C.L.S.U. Costesti, prin 

inspectorul de protective civila. 

 7. Identificarea agentilor economici care distribuie apa potabila imbuteliata 

(carbogazoasa sau plata)   C.L.S.U. Costesti si S.V.S.U. Costesti. 

 8. Monitorizarea permanenta a  debitelor naturale ale pâraielor si a raului 

Teleorman de catre   C.L.S.U. Costesti si S.V.S.U. Costesti. 

 9. Mobilizarea tuturor cadrelor sanitare (medici de familie si asistenti) 

pentru acordarea asistentei persoanelor cu dependenta sociala, la domiciliu la 

instituirea codului galben, portocaliu sau rosu  de catre seful Serviciului Asistenta 

Sociala din cadrul Pimariei Costesti. 

 10. Intensificarea actiunilor de control in vederea respectarii normelor 

igienicosanitare de catre unitatile distribuitoare si de comercializare a alimentelor 

la instituirea codului galben, portocaliu sau rosu de catre personalul cu atributiuni 

de inspectie comerciala din cadrul Primariei Costesti.  

11. Respectarea prevederilor legale privind masurile ce pot fi aplicate in 

perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in 
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munca la instituirea codului galben, portocaliu sau rosu, raspund  C.L.S.U. 

Costesti si  sef S.V.S.U. Costesti. 

           12.  Asigurarea măsurilor pentru ameliorarea condiţiilor de muncă ale 

angajaţilor prin: reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea 

ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, 

alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus în locuri umbrite, asigurarea 

apei minerale 2 – 4 litri de persoană / schimb, asigurarea echipamentului de 

protecţie individual, asigurarea de duşuri precum şi consumarea de fructe şi 

legume proaspete la instituirea codului galben, portocaliu sau rosu,.; raspund, 

Presedintele C.L.S.U. Costesti si responsabilul cu S.S.M. din aparatul de 

specialitate. 

 13. Afisarea, in locuri publice a recomandarilor pentru populatie pentru 

prevenirea incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme, raspund  

C.L.S.U.Costesti si sef S.V.S.U.Costesti. 

 14. Transmiterea catre agentii economici care prezinta risc ridicat de 

incendiu a unor adrese prin care sa li se comunice obligatia acestora de adoptare  

a măsurilor speciale de protectie a instalatiilor si capacitatilor de productie si 

depozitare, de gestionare a deseurilor si de asigurare a interventiei in cazul 

producerii incendiilor , raspunde sef S.V.S.U. Costesti. 

            15. informarea populaţiei cu privire la normele igienico-sanitare care 

trebuie respectate pentru evitarea îmbolnăvirilor cu transmitere digestivă; - 

raspund C.L.S.U si asistent medical comunitar Badescu Cristina. 

   16.  Intensificarea actiunilor de informare preventiva a populatiei pentru 

crearea mentalitatii necesare asigurarii autoprotectiei comunitatii locale , raspund 

C.L.S.U. Costesti si S.V.S.U. Costesti. 

              17.  Desfasurarea de catre  S.V.S.U.Costesti,  a activitatilor de prevenire, 

intensificarea patrulărilor în zonele cu culturi agricole şi în cele frecventate pentru 

agrement, în locuri cu vegetaţie forestieră, pentru prevenirea incendiilor.  Se 

interzic focurile în aer liber pentru arderea tufărişurilor sau a vegetaţiei 

ierboase,este interzisă folosirea focului deschis pe păşunile şi izlazul comunal, 

precum şi în zonele cu vegetaţie forestieră. De asemenea, este interzisă utilizarea 

focului la o distanţă mai mică de100 m faţă de liziera pădurii, fără aprobarea 

organului silvic şi luarea măsurilor de prevenire; 

                   Se interzice arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor 

materiale combustibile se va face în locuri special amenajate (crematorii), ori pe 

terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării 

focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum 

şi stingerea jarului după terminarea activităţii; 

                      Asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a 

situaţiei existente; raspund sef S.V.S.U si operatorul regional de distributie a 

apei potabile. 

             18. Utilizarea panourilor de afişaj din orasul Costesti si satele 

apartinatoare pentru înştiinţarea populaţiei cu privire la măsurile preventive 
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necesare protecţiei personale pe durata temperaturilor ridicate şi a disconfortului 

termic; - raspunde C.L.S.U. 

             19. Infiintarea unui punct de prim ajutor in cadrul Primariei Costesti, dotat 

cu instalatie de climatizare si distributie apa potabila, si asigurarea de catre 

personal medical specializat a primei interventii medicale atunci cand situatia o 

impune; - raspund; Presedinte C.L.S.U. si  asistent medical comunitar Badescu 

Cristina. 

             20.Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, 

comerciale, etc., cu privire la durata şi intensitatea temperaturilor ridicate, pentru 

a lua măsurile adecvate;-raspunde C.L.S.U Costesti. 

                21. Informarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Cpt.Puica 

Nicolae” al judeţului Arges asupra situaţiilor existente şi a celor nou apărute; 

menţinerea legăturii, în permanenţă, cu instituţiile angrenate în astfel de situaţii 

(Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Direcţia de Sănătate Publică Arges, Direcţia 

Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, operatorul regional de 

distributie a apei potabile S.C.ApaCanal 2000 SA., Sectia de pompieri Costesti, 

Politia orasului Costesti, e.t.c 

   22. Identificarea si intocmirea unei liste cu persoanele aflate in dificultate 

a caror stare de sanatate poate fi influientata negativ de canicula; - raspunde: 

Serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Costesti. 

            23. Monitorizarea asigurării continuităţii în furnizarea utilităţilor pentru 

populaţie şi remedierea eventualelor avarii si identificarea unor surse de apă 

suplimentare şi de rezervă pentru a se asigura apa necesară comunităţii (oameni 

şi animale);-raspund: C.L.S.U.Costesti si operatorul S.C.ApaCanal 2000 S.A. 

             24. Verificarea sistemelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a 

populaţiei,organizarea şi asigurarea serviciului de permanenţă la primirea 

mesajelor de înştiinţare când situaţia operativă o impune, verificarea viabilităţii 

planurilor de intervenţie şi evacuare în caz de dezastru şi asigurarea anunţării 

operative a forţelor care intervin în situaţii de urgenţă; raspund:  C.L.S.U si 

S.V.S.U. 

            25. Asigurarea participării personalului SVSU la toate situaţiile de urgenţă 

produse în zona administrativ-teritorială – raspunde sef S.V.S.U. Costesti. 

            26. Informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la condiţiile 

prevăzute de legislaţie ( Ordinul comun al MIRA şi MADR nr. 576/605/2008) 

pentru arderea miriştilor şi a vegetaţiei ierboase, la riscurile generate de 

incendierea vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, la măsurile care se impun 

în scopul prevenirii  acestora, precum şi la sancţiunile care se aplică în cazul 

încălcării prevederilor legale; - raspunde S.V.S.U. Costesti. 

            26. Sancţionarea celor care nu respectă măsurile legale prevazute in 

prezentul plan.- raspunde Presedintele C.L.S.U. 

DISPOZITII FINALE: 

           Responsabilitatile pentru punerea in aplicare a prezentului plan de masuri 

revin tuturor membrilor C.L.S.U.Costesti, S.V.S.U.Costesti, personalului 
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Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Costesti, Centrului de 

profit al S.C.ApaCanal 2000 S.A., care potrivit legii au atributii, ori asigura functii 

de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de 

canicula si seceta prelungita. 

         Dupa elaborare si aprobare, planul de masuri se transmite tuturor factorilor 

si institutiilor implicate  avand obligatia sa cunoasca in partile care le privesc 

continutul acestuia sis a aplice masurile prezentului plan. 

        Anexa 1, face parte integranta din prezentul plan de masuri. 

 

 

                                                          INTOCMIT,  

                                                                Insp.prot.civ.  

                                                                         Aurel GHITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


