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ANEXA  
la HCJSU  24 din 17.06.2022 

 
 

PLAN DE MĂSURI PENTRU ATENUAREA EFECTELOR 
 TEMPERATURILOR RIDICATE ASUPRA POPULAŢIEI 

 
SCOP:  
- realizarea acţiunilor de cooperare pentru atenuarea efectelor temperaturilor 

ridicate asupra populaţiei între Prefectul judeţului Teleorman (în calitate de 
preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi primari (în 
calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă), 
Consiliul Judeţean Teleorman, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. 
Ghica” al judeţului Teleorman, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, 
Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Teleorman, Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Teleorman, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Teleorman, Filiala de Cruce Roşie Teleorman, Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Teleorman, SC Distribuţie Oltenia SA, Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor, Comisariatul Judeţean al Gărzii  Naţionale de 
Mediu Teleorman; 

- implementarea unitară a măsurilor necesare pentru intervenţie rapidă în cazul 
apariţiei perioadelor cu temperaturi ridicate. 

 
I. ÎN PERIOADA DE NORMALITATE METEOROLOGICĂ (COD VERDE) 

 
1. Elaborarea Planurilor proprii de măsuri şi transmiterea acestora către structurile 
subordonate. 

Răspund: membrii CJSU 
Termen: 20.06.2022 

2. Identificarea grupurilor populaţionale care prezintă un risc crescut de evoluţie 
nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculară (centre de îngrijire şi asistenţă 
pentru vârstnici şi persoane cu handicap, centre de plasament, unităţi de asistenţă 
medico-socială, spital şi secţii de bolnavi cronici ş.a.). 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă 
Termen: permanent 

3.    Revederea planurilor de cooperare întocmite între structurile de răspuns de la nivelul 
județului Teleorman. 

 Răspund: membrii CJSU 
Termen: 20.06.2022 

4.    Sprijinirea autorităților administrației publice locale în derularea acțiunilor de protecție 
a populației și comunităților. 

Răspund: membrii CJSU 
Termen: permanent 
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5.    Asigurarea operativității tuturor rmijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate 
pentru acordarea asistenței medicale de urgență și prim ajutor calificat, pentru stingerea 
incendiilor sau intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare. 

Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman, 
Serviciul Județean de Ambulanță Teleorman 
Termen: permanent 

6.    Intensificarea acțiunilor cu caracter preventiv și operativ din responsabilitatea 
serviciilor voluntare pentru situații de urgență. 

Răspund: comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 
Termen: permanent 

7.     Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în 
dificultate şi a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă. 

Răspund: Consiliul Judeţean Teleorman, comitetele locale pentru situaţii de 
urgenţă 
Termen: permanent 

8.    Diseminarea către populație, operatorii economici și administrația locală a măsurilor 
de prevenire a efectelor periculoase pentru sănătatea populației în perioadele caniculare. 
  Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei: 

- se recomandă ca deplasările să se facă în primele ore ale dimineţii sau seara, 
pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer 
condiţionat (magazine, spaţii publice); 

- evitarea aglomeraţiilor, expunerii la soare, efortului fizic intens între orele 
11.00-18.00; 

- purtarea de haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare; 
- consumarea a 1,5 - 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale 

din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici); evitarea consumului băuturilor alcoolice 
sau al celor cu cofeină sau zahăr (carbogazoase); 

- consumarea de fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul 
unui pahar cu apă); consumarea alimentelor într-un mod echilibrat şi variat insistând pe 
produsele cu valoare calorică mică; 

- evitarea băuturilor care conţin cofeină (ceai, cafea, cola) sau zahăr (sucurile 
carbogazoase) în cantitate mare; 

- evitarea alimentelor cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine 
animală; 

- se recomandă a nu se consuma alcool (inclusiv bere) - care produce 
deshidratare şi poate transforma persoanele vulnerabile în potenţiale victime ale 
caniculei; 

- menţinerea legăturii cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu 
dizabilităţi), verificarea stării de sănătate a acestora şi oferirea de asistenţă ori de câte 
ori au nevoie; 

- copiii/animalele de companie nu vor fi lăsați singuri/singure în autoturisme; 
- consultarea medicului de familie la apariția celui mai mic semn de suferinţă, 

inclusiv la copii; 
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- crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a 
organismului; 

- continuarea tratamentului medical de către persoanele care suferă de 
diferite afecţiuni, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada 
caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la 
condiţiile existente; 

- reducerea intensității şi ritmului activităţilor fizice, prin alternarea efortului 
dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, 
în locuri umbrite ori ventilate corespunzător, în scopul ameliorării condiţiilor la locul de 
muncă. 

Răspund: comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 
Termen: permanent 

9.  Coordonarea acţiunilor iniţiate de instituţiile din componenţa Comitetului Judeţean 
pentru Siuaţii de Urgenţă referitoare la sprijinul de specialitate acordat comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă privind verificarea calităţii apei distribuită populaţiei prin 
sistemul comunal de alimentare, surse locale, fântâni, cu aplicarea măsurilor de curăţire, 
decolmatare şi dezinfecţie, după caz. 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă 
Termen: permanent 

10.  Determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a calităţii apei 
potabile din reţeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice 
privind calitatea apei potabile. În condiţiile constatării neconformităţii parametrilor de 
calitate a apei se vor aplica prevederile HG nr. 974/2004 cu modificările și completările 
ulterioare, pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare 
a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei 
apei potabile. Astfel, populaţia va fi avertizată prin mijloace mass–media privind 
nepotabilitatea sursei, prin inscripţionarea fântânilor ,,APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT” şi 
se va asigura apa potabilă pentru populaţia din zona afectată. 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă cu sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman 
Termen: permanent 

11.   Iniţierea măsurilor complementare de susţinere a eforturilor comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă cu privire la asigurarea cantităţilor de apă potabilă şi menajeră 
necesare populaţiei şi pentru adăparea animalelor din gospodăriile acestora. 

Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman, 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 
Termen: permanent 

12.  Stabilirea unui sistem de cooperare cu Filiala de Cruce Roşie Teleorman, cu 
organizaţiile neguvernamentale în domeniul asistenţei sociale, fundaţiile şi societăţile ce 
prestează servicii de îngrijire în domeniu, în vederea susţinerii acţiunilor derulate de 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vizând acordarea de ajutor, pe durata 
perioadei de caniculă, persoanelor vulnerabile și monitorizarea acestora. 
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Răspund: Filiala de Cruce Roşie Teleorman, comitetele locale pentru situaţii 
de urgenţă 

Termen: permanent 
13.    Întocmirea unei situaţii cu localităţile afectate sau în care există pericolul rămânerii 
fără surse de apă potabilă, în condiţiile prelungirii perioadei caniculare. 

Răspunde: Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman 
Termen: 24.06.2022 

14.    Identificarea resurselor suplimentare de alimentare cu apă sau captări şi aducţiuni 
noi. 

Răspunde: Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman 
Termen: 24.06.2022 

15.   Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii optime 
a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi ale celor de urgenţă. 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, SC Distribuţie Oltenia SA, 
manageri de unităţi spitaliceşti 
Termen: permanent 

16.  Identificarea instituţiilor de cazare colectivă cu condiţii de microclimat deficitare. 
Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de locuit sau stabilirea de spaţii de 
locuit provizorii pentru persoanele în dificultate. 

Răspund: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Teleorman, 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 
Termen: permanent 

17.   Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor medicale de prim ajutor și 
adăpostire a populației şi a punctelor de distribuţie a apei potabile. Punctele medicale de 
prim ajutor și adăpostire trebuie amplasate în spaţii publice climatizate, semnalizate 
corespunzător astfel încât să fie identificate cu ușurință de către populație (ex. şcoli, 
grădiniţe, supermarketuri, alte instituţii publice). Nu se recomandă amplasarea punctelor 
de prim ajutor în corturi, decât dacă pot fi climatizate. Se va informa despre înființarea și 
locația acestora, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență prin secretariatul tehnic 
permanent asigurat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,, A. D. Ghica” al județului 
Teleorman. 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă 
Termen: 22.06.2022 

18.  Instruirea personalului medical din unităţile medico–sociale, precum şi a voluntarilor 
pentru asigurarea activităţilor de prevenire, stabilirea necesarului de personal, 
echipamente şi materiale sanitare corespunzătoare pentru punctele de prim ajutor. 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Filiala de Cruce Roşie 
Teleorman 
Termen: permanent 

20.  Difuzarea către furnizorii de servicii medicale (medici de familie, spitale, SAJ), în 
conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 1168 din 23.06.2008, a fişelor de raportare 
şi atribuţiilor specifice. 

Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman 
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Termen: 22.06.2022 
21.   Distribuirea de materiale informativ-educative şi elaborarea de comunicate de presă 
către populaţie privind măsurile care trebuie adoptate în timpul perioadelor de caniculă, 
în vederea diminuării efectelor negative ale temperaturilor ridicate asupra stării de 
sănătate. 

Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman 
Termen: permanent 

22.     Asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor. 
Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Casa de Asigurări de 
Sănătate Teleorman, manageri de unităţi spitaliceşti 
Termen: permanent 

23.  Supravegherea calităţii produselor perisabile prin controlul lanţurilor frigorifice 
destinate alimentelor, verificarea stării de sănătate a persoanelor angajate în unităţile 
de alimentaţie publică, controlul lanţurilor de frig pentru medicamente şi vaccinuri. 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatul Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorului 
Termen: permanent 

24.  Acordarea unei atenţii deosebite asistenţei medicale de urgenţă prin suplimentarea 
numărului de ambulanţe şi a personalului medical, asigurarea unor cantităţi suficiente 
de medicamente şi materiale sanitare, creşterea nivelului de operativitate în rezolvarea 
solicitărilor, precum şi prin controlul respectării dispoziţiilor legale privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor. 

Răspund: Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman 
Termen: permanent 

   25.    Verificarea condiţiilor igienico-sanitare de cazare şi alimentaţie din taberele 
şcolare. 

Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman 
Termen: permanent 

26.    Verificarea condiţiilor de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor menajere. 
Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Comisariatul Judeţean al 
GNM 
Termen: permanent 
 

II.      La primirea avertizărilor/atenţionărilor meteorologice privind creşterea 
temperaturilor diurne - codificate cod galben, portocaliu, roşu – Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv comitetele locale pentru situaţii 
de urgenţă, corespunzător intensităţii şi duratei de manifestare a fenomenelor 
meteorologice periculoase, vor iniţia următoarele acţiuni: 
 
1. Transmiterea avertizărilor/atenţionărilor meteorologice către comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă în vederea luării măsurilor de monitorizare a evoluţiei fenomenelor 
meteorologice şi de prevenire a apariţiei unor situaţii de urgenţă. 



 6  

Răspunde: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,, A.D. Ghica” 
Teleorman 
Termen: pe toată perioada 

2. Informarea mass-mediei cu privire la semnificaţia codificării 
avertizărilor/atenţionărilor primite şi la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea mesajelor 
specifice către populaţie. 

Răspund: Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă ,,A.D. Ghica” Teleorman, Direcţia de Sănătate Publică 
Termen: pe toată perioada 

3. Asigurarea cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu afecţiuni a căror 
evoluţie poate fi influenţată negativ de temperatura crescută, a factorilor de mediu, având 
în vedere influenţa generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătăţii populaţiei. 

Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, managerii de unităţi 
spitaliceşti 

Termen: permanent 
4. Intensificarea cooperării dintre echipajele SMURD şi cele ale SAJ Teleorman pentru 
acordarea primului ajutor medical persoanelor aflate în dificultate, sub coordonarea 
medicului/asistentului medical din Dispeceratul integrat ISU - Ambulanţă. 

Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman, 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Teleorman 
Termen: pe toată perioada 

5. Formularea de solicitări către instituţiile publice pentru adaptarea programului 
serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să facă în afara 
intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Emiterea de recomandări pentru 
modificarea corespunzătoare a programului de lucru al furnizorilor de alimente şi cel al 
prestatorilor de servicii. 

Răspund: Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Teleorman,  Direcţia de Sănătate Publică 
Termen: pe toată perioada 

6. Aplicarea măsurilor de sprijin material şi organizatoric pentru situaţiile de urgenţă 
care depăşesc capacitatea de intervenţie a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 

Răspund: Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman, Consiliul Judeţean 
Teleorman 

Termen: pe toată perioada 
7. Monitorizarea desfăşurării acţiunilor iniţiate la nivelul comunităţilor locale pentru 
acordarea de ajutor, pe durata caniculei, persoanelor aflate în dificultate. 

Răspunde: Consiliul Judeţean Teleorman 
Termen: pe toată perioada 

8. Asigurarea apei potabile pentru populaţie şi a apei menajere pentru adăpatul 
animalelor, cu cisterne de la operatorii economici şi cu autospecialele de la Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman. 

Răspund: Consiliul Judeţean Teleorman, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman 
Termen: pe toată perioada 
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9. Acordarea de îngrijiri speciale persoanelor aflate în centrele de îngrijire şi asistenţă, 
centrele de plasament, unităţi medico-sociale etc. şi preluarea de informaţii de la cetăţenii 
aflaţi în vulnerabilitate, pentru a putea beneficia de aprovizionarea de apă, pâine, 
medicamente etc. 

Răspunde: Consiliul Judeţean Teleorman 
Termen: pe toată perioada 

10. Creşterea numărului şi calităţii controalelor specifice. 
Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman, 
Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial în Muncă, Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman, Comisariatul 
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Comisariatul Judeţean al Gărzii  
Naţionale de Mediu Teleorman  
Termen: pe toată perioada 

11.  Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu 
privire la durata şi intensitatea caniculei pentru luarea de măsuri adecvate. 

Răspund: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” Teleorman, 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 
Termen: pe toată perioada. 

 
 

 
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN  

 PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

PREFECT  
 

Haralambie EPURE 
 


