ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ,, planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a
activitatilor economice si sociale, in sezonul de iarna 2018-2019’’
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de
29.10.2018: Vazand : expunerea de motive înregistrată sub nr. 3626 /.2018 a primarului comunei Păcureţi;Raportul
de specialitate inregistrat la nr.3627 /.2018 al secretarului comunei Păcureţi;adresa nr. 4019731/2018 a I.S.U
Prahova.
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc. Prevederile ordinului
nr.161 din 28 decembrie 2017, pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență specifice
tipului de risc căderi masive de zăpadă și riscurile asociate acestora;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com Pacureti, jud. Prahova .
Avizul de legalitate al secretarului com. Pacureti, jud. Prahova
In temeiul art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.8, 13 si 16, precum si art.45 alin.(1) coroborat cu
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
adopta prezenta
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă,, planul de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice
si sociale, in sezonul de iarna aprobarea 2018-2019’’, comnform anexei 1 . anexacare face parte integranta din
prezenta hotarare .

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de primar, viceprimar si de C.L.S.U S, se comunică, institutiilor
si persoanelor interesate şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin intermediul secretarului comunei Comunei
Păcureţi, Judeţului Prahova .
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

D-na. Mariana SERBANOIU
PĂCUREŢI, 29 .10.2018

Contrasemnează:vizeaza pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI
PĂCUREŢI

NR. 32

Jr. Iordan BALALIA
Nr.consilieri in functie
Nr.consilieri prezenti
Nr.voturi pentru
Nr. voturi impotriva
Nr. voturi abtinere

10
10
10

0
0
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ANEXA 1 la H.C.L nr. 34 din 29.10.2018

PLAN DE MASURI
LA NIVELUL
LOCALITATII PACURETI
PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR DE DESFASURARE
A ACTIVITATILOR ECONOMICE SI SOCIALE
IN SEZONUL DE IARNA 2018- 2019
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I. INTRODUCERE:
Căderile masive de zăpadă însoţite de viscol şi fenomenele meteo extreme constituie factori de risc pentru
desfăşurarea normală a activităţilor sociale şi economice la nivelul judeţului Prahova.
De asemenea, persistenţa temperaturilor scăzute pe o perioadă mare de timp poate influenţa negativ starea
de sănătate a populaţiei, îndeosebi a grupelor de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor instituţiilor, atât
din domeniul administraţiei publice locale cât şi al serviciilor publice deconcentrate.
Monitorizarea fenomenelor meteorologice în perioada sezonului rece se realizează de către Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, prin grupul de suport tehnic, dar şi de către comitetele locale pentru
situaţii de urgenţă, în scopul iniţierii şi asigurării unor măsuri specifice operative de intervenţie.
II. OBIECTIVE:
Pentru sezonul de iarnă 2018-2019, Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi va acţiona pentru
asigurarea desfăşurării activităţilor economico-sociale într-un climat de normalitate prin:
- adoptarea unor măsuri eficiente destinate prevenirii şi protecţiei populaţiei, limitarea consecinţelor
negative ca urmare a evenimentelor specifice sezonului rece;
- intensificarea acţiunilor de identificare şi supraveghere a riscurilor din zona locaţii unde se organizează
manifestări cultural-artistice în preajma sărbătorilor de iarnă, pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural-sportive
și oricare alte manifestări care implică public numeros, în vederea prevenirii şi limitării efectelor negative a
oricăror dezastre;
- asigurarea capacităţii optime de acţiune şi intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii,
dezastre şi fenomene meteorologice periculoase: căderi masive de zăpadă, polei, îngheţ, viscole, temperaturi foarte
scăzute de către Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi prin Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență Păcureţi, pentru limitarea şi înlăturarea, prin intervenţia operativă, a efectelor acestora.
În vederea realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de iarnă se
dispun următoarele măsuri şi se execută următoarele acţiuni specifice
În perioada sezonului rece, instituţiile cu atribuţii în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
vor trebui să acţioneze pentru asigurarea unui climat de normalitate, amplificându-se relaţiile de colaborare şi de
cooperare între acestea, pentru creşterea capacităţii de acţiune, vizându-se îndeplinirea următoarelor obiective:
- asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice
situaţiilor de urgenţă, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii operative;
- dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde se va organiza
sărbătorirea revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări cultural – sportive cu public
numeros;
- intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor evenimentelor cu consecinţe
negative specifice sezonului, în domeniul de competenţă;
- realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi deconcentrate, cu conducerile
unor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în
comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei.

SCOPUL APLICĂRII MĂSURILOR DE INTERVENȚIE
1. Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirilor, înghețului, căderi masive de zăpadă,
polei, viscol, temperaturi foarte scăzute și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece
2018 – 2019, se întocmește în scopul realizării în scurt timp, în mod organizat și intr-o concepție unitară a
măsurilor de prevenire și reducere a efectelor specifice sezonului rece, informării
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oportune asupra unor fenomene meteorologice periculoase, precum și pentru desfășurarea intervenției de
urgență pentru limitarea și înlăturarea urmărilor asupra persoanelor și bunurilor materiale .
2. Organizarea și conducerea activităților referitoare la prevenirea, limitarea și înlăturarea urmărilor înzăpezirilor,
înghețului și fenomenelor meteorologice periculoase în sezonul rece se desfășoară în concordanță cu măsurile luate
în acest domeniu în plan teritorial și în strânsă colaborare cu factorii de răspundere stabiliți prin actele normative în
vigoare.
3. Responsabilitatea sistemului de pregătire, organizarea și conducerea activităților de prevenire și
înlăturare a urmărilor înzăpezirilor, înghețului și fenomenelor meteorologice periculoase în sezonul rece revine
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Păcureţi.
III. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PREVENIREA ŞI ATENUAREA EFECTELOR FENOMENELOR
METEOROLOGICE PERICULOASE ŞI A TEMPERATURILOR SCĂZUTE SPECIFICE SEZONULUI RECE:

ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ:
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- H.G.R. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea C.N.S.U.;
- H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
- H.G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G.R. nr. 762/2008 privind Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
- O.M.A.I. nr. 736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc, în caz de iminenţă a producerii
unor situaţii de urgenţă;
- O.MA.I. nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
- O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi
alarmare în situaţii de protecţie civilă;
- O.M.A.I. nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de
urgenţă;
- O.M.A.I. nr. 224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor.

STRUCTURI IMPLICATE:
La elaborarea planului de măsuri, precum şi pentru punerea acestuia în practică sunt implicate următoarele
instituţii şi organizaţii:
- C.L.S.U. ;
- Operatori economici de pe raza localitatii
IV. ATRIBUŢII SPECIFICE:
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ:
- informează C.J.S.U. prin I.S.U.J. Prahova, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi
iminenţa ameninţării acestora;
- evaluează situaţiile de urgenţă produse pe raza localităţii, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru
gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor;
- identifică persoanele fără adăpost, locuinţele izolate şi drumurile greu accesibile şi asigură cazarea
temporară a persoanelor evacuate.
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V. MĂSURI GENERALE:
1. Asigurarea necesarului de materiale, utilaje de deszăpezire şi pentru împrăştierea materialelor antiderapante,
precum şi a stocurilor de combustibili.
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale.
Termen : Permanent
SITUATIA CU MIJLOACELE TEHNICE SPECIFICE SEZONULUI RECE, PRECUM SI
CONSTITUIREA STOCURILOR DE MATERIALE ANTIDERAPANTE:
NR.
LOC DISPUNERE
MIJLOC INTERVENTIE
MATERIALE
CRT.
ANTIDERAPANTE
TIP MIJLOC
NUMAR
TIP
CANTITATE
La data primirii adresei nu este
incheiat
contract
pentru
dezapazire

2. Apărarea cu panouri parazăpezi a sectoarelor de drum din localitate.
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale
Termen: 01.12.2018
3. Închiderea drumurilor cu probleme pentru a fi evitate blocajele în trafic, concomitent cu operaţiunile de curăţare
şi degajare a carosabilului.
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale
Termen: Când situaţia o impune
4. Analiza situatiei operative şi adaptarea planurilor operaţionale prin stabilirea zonelor de acţiune/intervenţie care
revin în competenţa fiecărei structuri, cu participarea tuturor componentelor de urgenţă şi implicarea
reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale.
Răspund: Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi.
Termen: Permanent şi când situaţia o impune
5. Asigurarea materialelor antiderapante şi uneltelor pentru curăţarea zăpezii de pe drumurile de acces
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale si societatea cu care sa incheiat contract de dezapezire.
Termen: 15.11.2018
6. Verificarea sistemelor de înştiintare a autorităţilor publice şi de alarmare a populaţiei din zonele cu risc la
dezastre şi asigurarea viabilităţii acestora.
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale.
Termen: 15.11.2018
7. Intensificarea activităţilor de control tehnic de specialitate la operatori economici, instituţii de pe raza localitatii,
în vederea asigurării bunei funcţionari a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a
mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
Răspunde: SVSU Păcureţi.
8. Monitorizarea operatorilor economici – surse potenţiale de risc, concomitent cu asigurarea stării de operativitate
a structurilor de intervenţie.
Răspunde: SVSU Păcureţi.
Termen: Permanent
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9 Pregătirea mijloacelor de transport şi tractare din dotare, precum şi asigurarea altor măsuri ce se impun, pentru a
se acorda ajutor participanţilor la traficul rutier, imobilizaţi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale
Termen: 15.11.2018
SITUATIA CU SPATIILE IN CARE POATE FI ASIGURATA RELOCAREA, CAZAREA SI HRANIREA
PERSOANELOR SURPRINSE IN TRAFIC SAU AFECTATE DE FENOMENELE METEOROLOGICE
PERICULOASE:
NR. PORTII
LOCALITATE
LOC DE
NR. LOCURI
NR. LOCURI
CARE SE
OBS.
DISPUNERE
CAZARE
PT. SERVIT
POT
HRANA
PREPARA
Pacureti
Scoala
115
Gimnaziala
Pacureti
Pacureti
Gradinita
54
Matita
Scoala cu
122
clasele I-VIII
10. Instruirea personalului privind respectarea măsurilor de siguranţă specifice şi anunţarea prealabilă a populaţiei
din zonă, în situaţia executării de distrugeri de zăpoare de gheaţă, respectiv constituirea rezervelor de exploziv
necesar în astfel de situaţii.
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale
Termen: 15.11.2018
11. Avertizarea oportună a populaţiei asupra eventualităţii producerii unor fenomene meteorologice periculoase cu
urmări deosebite, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de
instituţiile de specialitate.
Răspunde: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Păcureţi.
Termen: Când situaţia o impune
12. Identificarea persoanelor fără adăpost în vederea transportării către aşezăminte sociale sau spitale.
Răspunde: Autorităţile administraţiei publice locale
Termen: Permanent

SITUATIA PERSOANELOR CARE AU NEVOIE DE INGRIJIRE SPECIALA, NEDEPLASABILE, IN
VEDEREA EVACUARII DIN TIMP A ACESTORA:
NR.
NUME, PRENUME
ADRESA
OBS.
CRT.
1
Nica Alexandrina
Comuna Pacureti, sat Pacureti
2
Nitoiu Floarea
Comuna Pacureti, sat Barzila
3
Ene Aurelia
Comuna Pacureti, sat Pacureti
4
Voiculeasa Gheorghe
Comuna Pacureti, sat Barzila
5
David Victoria
Comuna Pacureti, sat Slavu
6
Irimia Ecaterina
Comuna Pacureti, sat Curmatura
7
Miscorici Vasile
Comuna Pacureti, sat Curmatura
8
State Ion
Comuna Pacureti, sat Matita
9
Topae Constantin
Comuna Pacureti, sat Barzila
10
Nitoiu Stelian
Comuna Pacureti, sat Pacureti
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13. Identificarea la nivelul localităţilor a locuinţelor izolate şi drumurilor greu accesibile, astfel încât să existe o
comunicare permanentă între C.L.S.U. şi populaţia afectată (izolată).
Răspund: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Păcureţi.
Termen: 15.11.2018
14. Punerea în aplicare a planurilor de măsuri proprii, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de
fenomenele specifice sezonului rece.
Răspund: Autorităţile administraţiei publice locale.
Termen: Permanent şi când situaţia o impune

VI. SITUAȚIILE ȘI MODUL DE APLICARE A PLANULUI.
Situațiile de aplicare a planului pe teritoriul administrativ al localitatii Păcureţi sunt determinate de
producerea înzăpezirilor, înghețului, căderi masive de zăpadă, polei, viscole, temperaturi foarte scăzute și a altor
fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece.
VII. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR.
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de iarnă, se vor
executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice:
PRINCIPALELE MĂSURI .
Măsuri de prevenire:
1. Asigurarea înștiințării Comitetului Local pentru Situații de Urgență Păcureţi și a Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență Păcureţi despre evoluția fenomenelor meteorologice.
2. înștiințarea populației despre posibilitatea de a se produce înzăpeziri și îngheț, atenționarea acesteia în
ceea ce privește aprovizionarea cu produsele de baza și asupra măsurilor specifice de comportament , protecție și
prim-ajutor pe timp de iarnă.
3. dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din locațiile publice unde se desfășoară evenimente
specifice sărbătorilor de iarnă.
4. realizarea unui parteneriat real intre consiliul local și instituțiile economice de pe raza localității în
vederea rezolvării în comun a problemelor ce pot leza interesele populației.
Măsuri de intervenție:
Gestiunea intervenției se face în conformitate art. 22 din Ordonanța guvernului nr. 43/1997, în raport cu
categoria din care face parte drumul. Pe drumurile locale, gestionarea este făcută de către Comitetului local pentru
situații de urgență Păcureţi prin Serviciului voluntar pentru situații de urgență Păcureţi.
Curățarea și transportul zăpezii de pe drumurile comunale și adiacentele, menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau îngheț se realizează prin intermediul următoarelor activități:
1. curățatul căilor publice;
2. combaterea poleiului cu material antiderapant;
3. curățarea rigolelor și gurilor de scurgere.
Utilajele cu care se va desfășura intervenția sunt proprietate a primăriei localitatii și însumează:
1. lopeți, târnăcoape.
Participarea activă a populației, alături de grupele de intervenție la acțiunile întreprinse pentru
normalizarea situației în cazul căderilor masive de zăpadă, prin înlăturarea nămeților în zonele limitrofe amplasării
gospodăriilor individuale, inclusiv la operațiunile de deblocare a căilor de acces spre instituțiile publice și a altor
elemente de infrastructură.
A. Premergător sezonului de iarnă 2018-2019
1. Analiza în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a zonelor preponderent dispuse
înzăpezirilor de pe raza administrativ-teritorială a localitatii, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru
înlăturarea efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele disfuncţii, în vederea asigurării unor
măsuri concrete pentru evitarea repetării acestora în etapa următoare, materializate în planuri de acţiune proprii, în
care să fie angrenate toate resursele tehnice şi umane la dispoziţie.
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Termen: 15.11.2018.
Răspunde: preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
2. Evaluarea la nivelul unităților de gospodărire locală şi a celorlalte instituţii, a capacităţii de resurse
tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru intervenţii la deszăpezire şi stabilirea măsurilor pentru menţinerea
acestora în stare operativă a acestora.
Termen: 15.11.2018.
Răspunde:președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
3. Verificarea mijloacelor de intervenție în scopul asigurării unei intervenții operative, precum și încheierea
contractelor cu societăți care dețin utilaje grele – macarale – pentru scoaterea din șanțuri sau deblocarea căilor de
comunicații rutiere și redarea fluenței traficului în sectoarele de drum unde se produc ambuteiaje.
Termen: 15.11.2018.
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
4. Verificarea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor de înștiințare pentru asigurarea alarmării în
timp util a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a populației, asupra eventualității producerii unor
fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în prognozele și avertizările
meteorologice transmise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Termen: permanent.
Răspund: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
5. Intensificarea activităţilor de control la instituţii şi localităţi, pentru repararea defecţiunilor constatate şi
asigurarea bunei funcţionări pe timpul sezonului rece a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze,
precum şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
Termen: 15.11.2018.
Răspund: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
6. Instruire Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în vederea pregătiri corespunzătoare a
mijloacelor de intervenție pentru perioada sezonului rece, precum și asupra măsurilor specifice de comportament,
protecție și pri-ajutor pe timp de iarnă.
Termen: permanent.
Răspund: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
7. Realizarea evidenței stricte a persoanelor cu afecțiuni grave și care necesită tratament ambulatoriu,
aprovizionarea și asigurarea resurselor necesare de medicamente la nivelul unităților sanitare din comună.
Termen: termen inițial 15.11.2018, ulterior permanent.
Răspund: Direcția de Sănătate publică Păcureţi, președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Păcureţi, Casa județeană de Asigurări de Sănătate.
8. Pregătirea și conștientizarea cetățenilor privind necesitatea participării active la acțiunile desfășurate de
autorități și forțele specializate în scopul normalizării situației, constituirea echipei de intervenție pentru înlăturarea
zăpezii din zona gospodăriilor individuale în cazul căderilor masive de zăpadă, deblocarea căilor de circulație din
interiorul localităților și a celor care asigură accesul spre comunitate.
Termen: 15.11.2018 și când situația o impune.
Răspund: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi și șeful Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență Păcureţi
9. Stabilirea de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Păcureţi a evidenței persoanelor în vârstă,
a celor cu dezabilități fizice și psihice care locuiesc singure, în vederea supravegherii permanente și ajutorării în
regim de urgență a acestora pe timpul sezonului rece.
Termen: 15.11.2018.
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
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10. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante și împrospătarea acestora, în vederea asigurării
intervenției continue.
Termen: 15.11.2018.
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
11. Asigurarea permanenței la Centrul Operativ cu Activitate Temporară, cu personal pregătit și instruit, la
primirea atenționărilor sau avertizărilor meteorologice și asigurare funcționării acestora pe întreaga perioadă
prevăzută în atenționări sau avertizări.
Termen: permanent, pe perioada de valabilitate a atenționărilor sau avertizărilor.
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
12. Verificare și actualizarea planurilor de protecție și intervenție în situații de urgență, inclusiv a planurilor
de cooperare și acțiune, avându-se în vedere condițiile geoclimatice specifice unității administrativ-teritoriale
Păcureţi .
Termen: 15.11.2018 și permanent.
Răspund: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
13. Instruirea serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în vederea pregătirii
corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie, pentru perioada sezonului rece, precum şi asupra măsurilor specifice
de protecţie şi prim ajutor pe timp de iarnă.
Termen: 15.11.2018.
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi
B. Pe timpul sezonului de iarnă 2018-2019
Conlucrarea între reprezentanții S.D.N. și organele administrației publice locale în vederea cunoașterii
permanente a practicabilității căilor de circulație pentru realizarea în condiții bune a intervenției în caz de urgențe.
Prezența activă a personalului Inspectoratului de Poliție Județean și a Inspectoratul pentru Situații de Urgență,
precum și a formațiilor de intervenție a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Păcureţi în situația în care
traficul rutier este îngreunat de căderi masive de zăpadă sau de alte fenomene meteorologice care pot afecta
fluctuația circulației rutiere, pe principalele drumuri ale localității.
Termen: permanent.
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi, S.D.N. Inspectoratului de
Poliție Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

C. La încheierea sezonului de iarnă 2018-2019
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi va analiza modul în care s-a desfășurat activitatea în
perioada de referință și vor înainta către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență sinteza acțiunilor desfășurate , rezultatele obținute și propunerile pentru eficientizarea acestui segment de
activitate în vederea analizării lor în cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Termen: 25.03.2019.
Răspunde: președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păcureţi

VIII. DISPOZIŢII FINALE:
Responsabilitatea privind punerea în aplicare a prevederilor prezentului plan de măsuri, revine tuturor
membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, care potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii
de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor
meteorologice pe timpul sezonului rece.

9

Anexa 1
Masuri de intreprins la nivelul localitatii Păcureţi

Prevenirea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece
În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea
numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă
generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri.
De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor minime
necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece.
Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetăţenii vor adopta
următoarele măsuri:
În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:
- înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunţit,
reparate şi curăţate;
- în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile
de 70 x 50 cm;
- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare
de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:
- distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel
puţin 1 m;
- pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament
va depaşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.
Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi
întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare),
înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;
La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:
- montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal
specializat şi autorizat în acest sens;
- la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale
combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile;
- conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect
etanşe.
În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul îi va ţine mai mult pe lângă şi în casă se vor respecta următoarele:
•
•
•
•
•
•

copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit
cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu
trebuie lăsate la îndemâna lor;
nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu
mijloace care ar putea produce incendii;
copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare
etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor<
nu folositi artificiile la o distanţă mai mică de 50 de metri de blocurile de locuit sau gospodării;
nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări, supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-i lăsaţi
singuri în casă;
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•
•

nu lăsaţi copiii să aprindă lumânări în bradul de Crăciun, să folosească petarde, artificii sau pocnitori;
asiguraţi-vă că petardele şi pocnitorile interzise prin lege nu vor fi utilizate şi explicaţi copiilor riscurile la
care se expun cât şi tragediile pe care le pot produce acestea.

Pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă provocate de fenomenele meteorologice periculoase, înaintea
debutului sezonului rece, cetăţenii îşi vor asigura următoarele materiale:
- sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;
- unelte de îndepărtare a zăpezii;
- combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu.
Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele exterioare
Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte
de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:
- acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;
- asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
- asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
- verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru
temperaturi scăzute;
- verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;
- verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase şi nu
sunt la fel de lubrifiante;
- dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.
Factorii responsabili din cadrul localităţilor şi agenţilor economici, care deţin utilaje pentru intervenţie, vor
lua măsurile ce se impun pentru a se asigura intervenţia operativă în caz de nevoie. În acest sens, sunt vizate în
special următoarele acţiuni şi măsuri:
- la nivelul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă de categoria a III-a, dotate cu autospeciale de
stingere a incendiilor, se vor asigura condiţiile corespunzătoare de încălzire şi garare a acestora, astfel încât să
fie realizată intervenţia lor operativă la solicitări;
- menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare a autospecialelor şi utilajelor de prevenire şi stingere a
incendiilor;
- asigurarea necesarului şi rezervelor de carburanţi, lubrefianţi, apă şi substanţe chimice de stingere,
pentru îndeplinirea operativă a misiunilor;
- întreţinerea şi menţinerea liberă a căilor de comunicaţie - şosele, străzi, drumuri interioare, accesul la
sursele de apă artificiale şi naturale;
- asigurarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor pe perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele în care
activitatea este întreruptă şi în locurile unde se organizează sărbătorirea revelionului;
- intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între instituţiile cu atribuţiuni în domeniu şi
operatorii economici, în vederea rezolvării cu operativitate a tuturor acţiunilor de intervenţie atunci când
situaţiile de urgenţă se produc;
- sporirea numărului activităţilor specifice de prevenire şi limitarea urmărilor evenimentelor cu consecinţe
negative specifice sezonului de iarnă;
- dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde va fi organizată
sărbătorirea Revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări culturale cu public numeros,
pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror tipuri de situaţii neprevăzute;
- realizarea unui parteneriat real între administraţiile publice locale şi conducerile unor instituţii sau
operatori economici în vederea soluţionării în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei;
- asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă în situaţia producerii unor incendii, dezastre, căderi masive de zăpadă etc. Participarea efectivă a
populaţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora atunci când situaţia o impune;
- analiza la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a stadiului pregătirilor pentru sezonul rece
ale fiecărei instituţii sau operator economic de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. În acest sens, se vor
stabili zonele preponderent dispuse înzăpezirilor, se vor remedia disfuncţiile sesizate în sezoanele de iarnă
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anterioare şi se va evita repetarea acestora, se vor organiza serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi se va
asigura dotarea corespunzătoare a acestora pentru intervenţii;
- realizarea de contracte şi convenţii în vederea asigurării mijloacelor şi utilajelor pentru deszăpezire
necesare eliberării şi deblocării căilor de comunicaţii rutiere de pe raza localităţilor şi redarea fluenţei traficului
în sectoarele de drum unde se produc ambuteiaje;
- verificarea sistemelor de înştiinţare-alarmare şi avertizare a populaţiei pentru asigurarea alarmării în
timp util a cetăţenilor atunci când situaţia o impune;
- asigurarea şi verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora în vederea
asigurării intervenţiei continue;
- luarea în evidenţă a persoanelor ce pot necesita tratament ambulatoriu (persoane cu afecţiuni grave, cu
handicap, sau cele aflate sub tratament cu dializă, gravide, bătrâni, copii etc.) şi menţinerea legăturii permanente
cu serviciul de ambulanţă în vederea asigurării unei asistenţe medicale de urgenţă corespunzătoare. De
asemenea, se vor asigura rezervele de medicamente la dispensarele medicale şi punctele farmaceutice din
localităţi pentru aprovizionarea continuă a bolnavilor;
- intensificarea activităţii de control tehnic de p.s.i. la gospodăriile populaţiei dar şi la instituţiile şi
operatorii economici de pe raza localităţilor, neregulile şi cauzele potenţiale de incendiu constatate fiind
soluţionate în timp util în vederea preîntâmpinării producerii unor incendii;
- verificarea mijloacelor de încălzire din şcoli, în scopul preîntâmpinării producerii unor evenimente de
natură incendiu şi instruirea personalului responsabil cu aceste activităţi;
- asigurarea protecţiei împotriva îngheţului a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă (hidranţi
stradali);
- asigurarea rezervelor, mijloacelor şi materialelor necesare pentru desfăşurarea activităţii operative
temporare destinate combaterii fenomenelor specifice sezonului rece;
- actualizarea planurilor de intervenţie la deszăpeziri şi punerea în aplicare a acestora atunci când
situaţia o impune;
- analiza şi evaluarea situaţiei operative în cadrul comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi luarea
unor hotărâri în vederea lichidării efectelor unor eventuale situaţii de urgenţă;
- pregătirea populaţiei în scopul participării active alături de forţele specializate la acţiunile ce se impun
pentru normalizarea situaţiei în cazul căderilor masive de precipitaţii sub formă de ninsoare prin înlăturarea
zăpezii în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, a punctelor de alimentaţie publică şi de utilitate
comună, inclusiv la operaţiunile de deblocare a uliţelor, străzilor şi alte elemente de infrastructură care asigură
accesul spre comunităţi;
- asigurarea schimbului de informaţii şi raportarea operativă a tuturor datelor rezultate în urma evaluării
situaţiilor de urgenţă între centrele operative ale localităţilor şi centrul operaţional al inspectoratului;
- verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatică necesare conducerii.
Măsuri de prevenire a incendiilor în lăcaşurile de cult
Pentru a se diminua riscul de incendiu în lăcaşurile de cult în perioada Sărbătorilor de iarnă şi a se
reduce consecinţele negative ce se pot răsfrânge asupra persoanelor în cazul producerii unui eventual incendiu pe
timpul manifestărilor religioase cu public numeros, recomandăm slujitorilor bisericii şi credincioşilor să asigure
respectarea următoarele măsuri principale:
- aducerea la cunoştinţa publicului, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, de către slujitorii
bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind
utilizarea lumânărilor, modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcaşul de cult, pentru
păstrarea calmului, evitarea producerii de accidente nedorite şi a instalării panicii pe durata evacuării
construcţiei incendiate, cât şi privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele şi mijloacele existente;

- pentru evitarea supraaglomerării bisericii cu credincioşi se recomandă ca aceste manifestări religioase să se
organizeze în aer liber, iar atunci când totuşi ele se desfăşoară în interior, se va evita permiterea unui număr de
credincioşi peste capacitatea construcţiei şi se vor menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, uşile de acces şi
evacuare în poziţie deschisă;
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- se va urmări, prin modul de parcare a autoturismelor şi autocarelor, în imediata vecinătate a lăcaşurilor
de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie necesare pentru
autospecialele pompierilor, în cazul producerii unui eventual incendiu;
- supravegherea, de către persoane instruite, a sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu flacără din
biserici, pe toată durata funcţionării şi oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea slujbelor religioase cu
public numeros;
- amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcaşurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse,
aflate la distanţă de siguranţă faţă de construcţii, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea
acestora în permanenţă şi stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;
- evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros,
a covoarelor, mochetelor, băncilor şi scaunelor nefixate de pardoseală;
- evitarea depozitării, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare din interiorul bisericilor, de
materiale combustibile, mobilier, coroane;
- asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă şi
posibilităţi de utilizare a apei şi stingătoare de incendiu;
- în situaţia izbucnirii unui incendiu, se va asigura operativ evacuarea persoanelor din construcţie, a
valorilor adăpostite, concomitent cu desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare şi cu
anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112.
Măsuri de prevenire a incendiilor pentru unităţile unde se organizează Revelionul:
• numărul persoanelor participante să nu depaşească capacitatea maxim admisă;
• să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzator;
• asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
• utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se
suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;
• întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;
• în spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele
cu picior se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de perdele şi draperii;
• folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a
normelor de exploatare;
• maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate
se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de
materialele combustibile din încăperi.
Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului intervenţiilor în situaţii de
urgenţă şi, implicit, va creşte gradul de siguranţă al cetăţeanului, mediului şi bunurilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

D-na. Mariana SERBANOIU
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