
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea masurilor de prevenire a apariției unor situații de 
urgență, precum și pentru limitarea efectelor acestora, necesar a fi 

aplicate în perioadele caniculare. 
 
 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 21 iulie 2022, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. 1 şi 2 
din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 
1491/2004 

Având în vedere: 
- Dispoziția nr. 894/20.06.2021 a șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență; 
        -  prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru 
Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 
270/29.04.2021;  

- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) şi d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile HCNSU 31 din 20.07.2022 cu privire la prevenirea situațiilor de 
urgență determinate de tipul de risc temperaturi extreme; 

- prevederile HGR nr. 557 / 2016 privind managementul tipurilor de risc; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004: 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. Se aprobă masurile de prevenire a apariției unor situații de urgență, precum 
și pentru limitarea efectelor acestora, necesar a fi aplicate în perioadele caniculare, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre în completarea Planului de 
măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației aprobat prin 
HCJSU nr. 24/17.06.2022.  

 
ART. 2. Începând cu data de 21.07.2022, coordonarea operațională a situațiilor de 

urgență determinate de tipul de risc temperaturi extreme – caniculă, se realizează la nivelul 
Centrului Județean de Coordonare si Conducere a Intervenției Teleorman(denumit în 
continuare CJCCI Teleorman), organizat la sediul ISU „A.D. Ghica” al județului Teleorman. 

 



ART. 3. CJCCI Teleorman va funcționa în regim permanent, 7 zile din 7, 24 ore din 
24, potrivit programului stabilit de unitatea/instituția aparținătoare, de comun acord cu 
Șeful CJCCI. 

 
ART. 4. Participarea cu personal a instituțiilor/autorităților care asigură funcții de 

sprijin, conform prevederilor HGR nr. 557 / 2016 privind managementul tipurilor de risc se 
va face la solicitarea Șefului CJCCI în funcție de situație. 

 
ART. 5. Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, prin Serviciile Voluntare 

pentru Situații de Urgență de la nivelul localităților vor desfășura activități de informare 
preventivă a populației cu privire la recomandările pe timpul perioadelor caniculare, precum 
și interdicția utilizării focului deschis prin arderea de miriști și vegetație uscată. Activitățile 
se vor desfășura în baza unui plan aprobat în Comitetul Local pentru Situații de Urgență și 
vor avea caracter obligatoriu pe toată perioada de manifestare a atenționărilor/avertizărilor 
meteorologice care vizează temperaturi ridicate. 

 
ART. 6. Prezenta hotărâre va fi transmisă membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Teleorman, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă și Casei 
Județene pentru Asigurări de Sănătate Teleorman prin grija Secretariatului Tehnic 
Permanent al CJSU și managerilor spitalelor din județ prin grija Direcției de Sănătate 
Publică Teleorman pentru luarea la cunoștință și conformare. 

 
ART. 7. Hotărârea se va posta pe site-ul Instituţiei Prefectului - Județul Teleorman 

şi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului Teleorman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE CJSU TELEORMAN 
PREFECT, 

 

Haralambie EPURE 
 

Alexandria 
Nr. 26 din 21.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 LA HCJSU nr. 26 din 21.07.2022 

 

Măsuri generale de prevenire a apariției unor situații de urgență precum și pentru limitarea 

efectelor acestora, necesar a fi aplicate în perioadele caniculare 

 

1. La nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale 

- adaptarea programului de lucru şi limitarea activităților desfăşurate în aer liber; 

- amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi de adăpostire a populaţie, dotate cu apă potabilă 

care să fie distribuită gratuit; 

- informarea preventivă a populației cu privire la importanța respectării recomandărilor pe timpul 

perioadelor caniculare precum și interdicția utilizării focului deschis la arderea de mirişti şi vegetaţie 

uscată; 

- monitorizarea zonelor forestiere și în special a celor frecventate de turiști de către personalul 

ocoalelor silvice, administratorii sau proprietarii acestora; 

- desfășurarea de controale de prevenire și stingere a incendiilor la nivelul zonelor forestiere, precum 

și la nivelul localităților și operatorilor economici deținători de culturi agricole; 

- continuarea aplicări dispoziției șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 894 din 

20.06.2021; 

- identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile; 

- asigurarea operativităţii tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate pentru 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă, pentru stingerea incendiilor sau intervenției la accidentele 

pe căile rutiere sau feroviare. 

2. La nivelul populației 

- evitarea deplasărilor sau alternarea acestora cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiționat 

(magazine, spatii publice); 

- evitarea spațiilor aglomerate, a expunerii la soare și a efortului fizic intens între orele 11.00-18.00; 

- asigurarea unei hidratări și alimentații corespunzătoare adaptate sezonului compusă în special din 

apă, sucuri naturale din fructe, ceaiuri călduțe, fructe, legume sau iaurturi; 

- adaptarea vestimentației prin purtarea unor haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi 

ochelari de soare; 

- evitarea consumului de alimente cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală 

precum și a băuturilor alcoolice și a celor care conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile 

carbogazoase) în cantitate mare. 

                                        PREŞEDINTELE CJSU TELEORMAN 
                          PREFECT, 

 

                                                  Haralambie EPURE 


