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COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Domnului Preşedinte,
În perioada imediat următoare, ca urmare a înregistrării şi menţinerii unor temperaturi
deosebit de ridicate la nivelul întregii ţări, a fost emisă avertizarea meteorologică ”Cod
portocaliu” cu nr. 60 din 29.06.2017, transmisă de Administraţia Naţională de Meteorologie,
prin care se precizează că, în data de 30 iunie - 01 iulie 2017, valul de căldură se va
intensifica, fiind caniculă şi disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa
frecvent între 37-39 grade Celsius, iar izolat se vor înregistra şi valori de 40 grade Celsius.
În vederea prevenirii apariţiei unor situaţii deosebite, suplimentar măsurilor deja
instituite, veţi supune analizei membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în
şedinţă extraordinară, modalităţile de completare şi actualizare a Planurilor locale de măsuri şi
acţiuni pentru perioada sezonului estival, cu activităţi specifice combaterii efectelor
fenomenului de caniculă, care să răspundă următoarelor aspecte:
- instituirea serviciului de permanenţă la primării, în conformitate cu OMAI nr. 736 din 22
iulie 2005;
- aplicarea măsurilor stabilite prin Ordinul comun al MIRA, MSP, MMFES şi MMDD nr.
247/1235/631/1130 din 10 iulie 2007
- stabilirea unor planuri privind restricţii în alimentarea cu apă, care să fie puse în aplicare
atunci când situaţia o impune;
- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate operatorilor economici şi societăţilor
comerciale, în vederea organizării şi funcţionării sistemelor de protecţie la incendiu;
- stabilirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la
fondul forestier şi la culturile agricole;
- instruirea conducătorilor structurilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu privire la modul
de îndeplinire a obligaţiilor legale care le revin;
- acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor comerciale
şi turistice în domeniul protecţiei şi evacuării personalului, organizării şi funcţionării sistemelor
de semnalizare, alarmare, alertare în caz de incendiu şi protecţie civilă, transportului şi
depozitării bunurilor şi valorilor, prevenirea cauzelor specifice de incendiu, punerea în
funcţiune a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu şi protecţie civilă şi stabilirea
modalităţilor concrete de legătură cu forţele de ordine publică;
- verificarea tehnicii de intervenţie şi a gradului de asigurare cu combustibili şi substanţe
pentru stingerea incendiilor;
Toate informaţiile privind situaţiile de urgenţă din zona de competenţă vor fi raportate
operativ la Dispeceratul I.S.U.J. Călăraşi telefon 112 sau 0242311818, fax 0242314062.
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