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DISPOZITIE.

privind aprobarea planului de masuri pentru prevenirea si atenuare efectelor caniculei
si a secetei prelungite

Primarul comunei DRAJNA.Judetul PRAHOVA

Avdnd in vedere Referatul nr.4246109.05.2018 intocmit de d-na Plaisanu Rodica -sef
,VSU,prin care solicita aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor
caniculei si asecetei prelungite pentru anul 2018,la nivel de localitate;

In conformitate cu prevederile OUG nr.9912000 privind masurile ce potfi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca,
OAP nr.73612005 privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc
in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta si ale OUG privind protectia mediului,cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul alin (1) din Legea 21512001 a administratiei publice locale,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,

DISPI.INE:

Art.1. Se aproba Planul de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si

a secetei prelungite pentru anul 2018,1a nivel de localitate.

Art.2. Anexele 1-3 sunt parte integranta din plan.

Art.3. Incepand cu data prezentei dispozitii se abroga orice dispozitie anterioara.

Art.4. De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate

raspunde secretarul comunei.

Primar, Avizat,
Secretar comuna

RACOVITA RAMONA
GONTEA V
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PREAMBUL 

 

    Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfasurarea normala a activitatilor sociale si 

economice  la nivelul unitatii administrativ- teritoriale. 

    Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se realizeaza de Comitetul Judetean pentru 

Situatii de Urgenta Prahova prin grupul de suport tehnic ,dar si de Comitetul Local pentru Situatii de 

Urgenta Drajna,in scopul initierii si asigurarii unor masuri specifice operative de interventie. 

   Persistenta  temperaturilor ridicate pe o perioada mare de timp poate influenta negativ starea de sanatate a 

populatiei,indeosebi a grupelor de risc major ,fapt ce impune conjugarea eforturilor institutiilor publice 

locale,cat si a serviciilor deconcetrate. 

   In conformitate cu art.3 din O.M.S.1168/2008 ,pentru implementarea unitara a masurilor necesare pentru 

interventia rapida in cazul aparitiei  perioadelor cu temperaturi extreme,se definesc urmatoarele nivele de 

alerta in functie de codurile meteorologice si intensitatea masurilor adoptate: 

CODUL VERDE – nu sunt necesare masuri specifice ,sistem de veghe sezoniera(T< 35ºC in intervalul orar 

11-17.00). 

COD GALBEN - se instituie masurile specifice de alerta (35º-38ºC intervalul orar 11-17.00). 

- COD PORTOCALIU - se instituie masurile de mobilizare                                                                                                           

- Legea nr 307/2006privind apararea impotriva incendiilor 

- OMAI nr.163/2007pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor 

- OMAI nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii 

      de instiintare,avertizare ,prealarmare si alarmare in situatii de urgenta 

- OMAI nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile sdin zona  

      de risc,in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta 

- HGR nr.762/2008 privind Strategia nationala de prevenire  a situatiilor de urgenta 

- OMAI nr.1184/2006pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii 

      de evacuare in situatii de urgenta 

- OMAI nr.886/2005privind  aprobarea Normelor Tehnice privind Sistemul national de 

       instiintare ,avertizare si alarmare a populatiei  

 -    O.M.S.1168/2008 ,pentru implementarea unitara a masurilor necesare pentru interventia rapida     

       in cazul aparitiei  perioadelor cu temperaturi extreme 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi  

      completările ulterioare 

 

I.2. Structuri implicate 

         La elaborarea planului de masuri local ,precum si pentru punerea acestuia in practica 

Sunt implicater urmatorele institutii: 

        - Primaria Drajna 

        - Compartimentul pentru situatii de urgenta  

        - Politia Locala Drajna 

        - Politia Rurala Drajna 

        - Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare 

        - SC Apacons SRL 

        -Centrele medicale  din comuna 

        - SVSU si CLSU  al comunei Drajna 

        - Institutiile de invatamant la nivel  de UAT 

        -Operatori economici 

        - Biserici 

        -Ocolul silvic Valenii de Munte 



 

 

 

 

II. ATRIBUTIUNI SPECIFICE  

1.Comitetul Local pentru Situatii de urgenta si SVSU  

1.1. Identificarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice 

temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie 

specifice; 

1.2. Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele  culturilor agricole şi în locuri cu vegetaţie 

forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement; 

1.3. Interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune 

avansată, precum şi pe timp de vânt;locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicţie, se 

stabilesc şi se marchează de persoanele în drept; 

1.4. Interzicerea arderii miriştilor, stufului, stufarişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru 

situaţii de urgenţă şi sancţionarea nerespectării acestei prevederi conform O. U G. nr. 195 din 2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Arderea miriştilor se va face numai dupa 

obtinerea avizului de la Agentia de Protectie a Mediului Prahova si a Permisului de lucru cu  foc deschis de 

la primarie –compartimentul  situatii de urgenta.Arderea miristilor  si a vegetatiei uscate se face cu 

respectarea următoarelor măsuri : 

a) condiţii meteorologice fără vânt; 

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; 

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii,culturi agricole vecine, instalaţii, fond 

forestier, prin executarea de fâşii arate; 

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; 

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a 

mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; 

1.5. Intensificarea acţiunilor cu caracter preventiv şi a celor de intervenţie a Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă; 

1.6. Instruirea membrilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu privire la modul de îndeplinire a 

obligaţiilor legale care le revin. 

1.7. Informarea preventivă a populaţiei cu privire la interdicţia utilizării focului deschis la arderea de mirişti 

şi vegetaţie uscată; 

1.8. Stabilirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul 

forestier şi la culturile agricole; 

1.9. Identificarea surselor suplimentare de apă în vederea asigurării captării din alte surse şi construirea de 

baraje simple de-a lungul apelor curgătoare,cu aprobarea autorităţii de gospodărire a apelor; 

1.10. Stabilirea şi asigurarea necesarului de efective şi tehnică pentru transportul apei potabile şi menajere în 

localităţile afectate de secetă cu respectarea normelor specifice care vizează transportul şi depozitarea 

(cazane inox, aviz sanitar, etc); 

1.11. Amenajarea de puncte medicale şi sprijin pentru populaţie în scopul asigurării primului ajutor, 

respectiv adăpostirii populaţiei şi asigurării de apă potabilă (magazine, farmacii,primarie,scoala,dispensar 

uman ş.a.). 

1.12. Aducerea la cunoştinţa populaţiei a recomandărilor privind reducerea efectelor negative produse de 

caniculă, precizate în anexa nr. 1 la prezentul  plan de măsuri ; 

1.13. Aplicarea prevederilor O.U.G. nr.99/ 2000, pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, în 

perioadele de manifestare a temperaturilor extreme. 

1.14.  Zona de siguranta a drumurilor nationale si judetene, comunale si satesti se va curata obligatoriu de 

vegetatia uscata de catre administratorii acestora si de proprietarii acestora,dupa caz; 



1.15.  Arderea resturilor vegetale, gunoaielor,desurilor si a altor materiale combustibile se va face in locuri 

special amenajate sau pe terenuri pregatite in prealabil,si numai dupa emiterea permisului de lucru cu foc 

deschis ,iar personalul SVSU va supraveghea arderile  

2. Operatorii economici: 

2.1. Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare ; 

2.2. Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, 

rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, 

prin depozitare la umbră . 

2.3. Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel 

încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie . 

2.4. Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care crează condiţii 

favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive. 

2.5. Interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune 

avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se 

stabilesc şi se marchează de persoanele în drept. 

2.6. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de 

explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau 

substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat 

prin măsuri corespunzătoare . 

 

III. MASURI  

A. Masuri organizatorice 

1.Elaborarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite 

pe anul 2018 la nivel de UAT. 

                   Raspunde :Compartimentul situatii de urgenta 

                   Termen:01.06.2018 

2.Organizarea asigurarii permanentei la primarie  in functie de avertizarile meteorologice emise(cod 

portocaliu si rosu),in conformitate cu prevederile Ordinului nr.736/2005. 

                   Raspunde :CLSU/ Compartimentul situatii de urgenta 

                   Termen:la primirea avertizarilor 

3.Se vor identifica locatiile posibile a fi amenajate la nivel de UAT in car se poate asigura acordarea   de 

prim ajutor medical de urgenta persoanelor afectate de temperaturile ridicate 

                   Raspund :CLSU Drajna si medicii de familie din Centrele Medicale : Drajna de Sus,Drajna 

                                    de Jos,Ogretin 

                   Termen :la primirea avertizarilor 

4. Monitorizarea si gestionarea permanenta a surselor de apa potabila din reteaua de alimentare  ,in 

scopul verificarii si asigurarii cantitatii necesare pentru consumul uman 

                    Raspund:Serviciul  public de alimentare cu apa si canalizare                                             

                                    CLSU/SVSU  Drajna 

                    Termen : permanent pe timpul avertizarilor 

5. Asigurarea unei comunicari permanente cu fortele de interventie specializate,institutiile publice ce au 

competente privind informarea populatiei despre riscurile posibile si masurile de prevenire 

                       Raspunde:CLSU Drajna 

                       Termen :permanent pe timpul avertizarilor 

6. Afisarea pe site-ul Primariei,in locuri publice si la avizier a recomandarilor generale si specifice in 

scopul protejarii starii de sanatate a populatiei,precum si locatiile unde sunt amenajate spatii 

climatizate,care pot fi utilizate de cetateni pe timpul perioadelor cu temperature ridicate 

                      Raspund :CLSU/Compartiment prevenire situatii de urgenta SVSU DRAJNA 

                      Termen :permanent  pe timpul avertizarilor 

7.Monitorizarea permanenta a debitelor de apa pe principalele cursuri de apa din UAT,in scopul 

adopatarii din timp a masurilor specifice care se impugn,pentru aprovizionarea cu apa a populatiei 

                       Raspunde :Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare 



                       Termen :permanent 

8. Verificarea instalatiilor de captare ,tratare si distributie a apei catre populatie si adoptarea de masuri 

care se impun pentru mentinerea acestora la parametrii optimi de functionare  

                       Raspunde :Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare 

                       Termen:permanent 

B. Masuri de prevenire pentru canicula 

 

1. Realizarea de materiale informative specifice de prevenire a incendiilor la vegetatia uscata si culture 

agricole ,in vederea informarii populatiei si afisare in zone publice de catre membrii compartimentului 

de prevenire al SVSU si CLSU 

                       Raspund : Compartiment  prevenire SVSU/CLSU 

                       Termen :permanent 

2.Informarea cetatenilor privind semnificatia codurilor de culori,precum si masurile ce trebuie luate de 

catre acestia pentru diminuarea efectelor negative a temperaturilor ridicate asupra organismului uman 

                       Raspund : CLSU/SVSU 

                       Termen :permanent  

3. Monitorizarea zonelor cu risc crescut la incendii  la fondul forestier si/sau vegetatie uscata,in zonele 

agricole si a celor pregatite pentru picnic 

                        Raspund:Politia Locala/SVSU /CLSU/Ocolul Silvic Valenii de Munte 

                        Termen:permanent 

4.Informarea imediata a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cazul producerii unor situatii 

de urgenta cauzate de manifestarea efectelor caniculei la nivel de localitate 

                        Raspunde :CLSU 

                        Termen :permanent 

5. Monitorizarea calitatii apei distribuita prin sursele specifice de alimentare pentru populatie 

                        Raspunde :Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare 

                        Termen :la instituirea codului galben sau la solicitare 

6. Mobilizarea asistentilor personali  si insotitori pentru informarea privind acordarea asistentei de prim 

ajutor persoanelor cu dizabilitati in perioada caniculara,pana la sosirea personalului medical de 

specialitate 

                          Raspunde :Compartiment asistenta sociala 

                          Termen:la instituirea codului portocaliu si rosu 

 

  Responsabilitatile privind punerea in aplicare a prevederilor prezentului plan de masuri revin tuturor 

membrilor CLSU DRAJNA,care potrivit legii ,au atributii ori asigura functii de sprijin pentru prevenirea  

si gestionarea situatiilor de urgenta generate de canicula si seceta prelungita,precum si a celorlalte 

institutii implicate. 

      

                                                                         

 

 

Intocmit 

Cadru tehnic PSI 

Plaisanu Rodica  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    Anexa 1 

I. Recomandari cadru pentru prevenirea incidentelor in timpul 

                  perioadelor de temperaturi extreme 

 

1) Recomandari generale pentru populatie 

 

       a) Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18; 

 b) Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică  

           decât temperatura ambientală; 

       c) Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32 grade Celsius; 

 d) Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care     

         beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);  

e) Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;  

f) Pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă; 

 g) Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de 

caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de 

minute.  

h) Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează 

capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii; 

 i) Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri racoritoare 

carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;  

j) Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castarveţi, roşii) deorece acestea 

conţin o mare cantitate de apă; 

 k) O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă; 

 l) Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, gradinarit, etc).  

m) Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în 

mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită; 

 n) Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, 

interesandu-vă de starea lor de sănătate.  

o) Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:  

•Inchideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;  

• Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă. 

 • Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada 

cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă. 

 • Stingeţi sau scadeţi intensitatea luminii artificiale.  

• Închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie. 

 

 2. Recomandari pentru prevenirea aparitiei de imbolnaviri in randul copiilor  

 

2.1 Pentru sugari si copiii mici  

a) realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de cadura, umiditate excesiva si curenti de aer. 

 b) sistemul de alimentatie avut pana in acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente 

noi in aceasta perioada 

 c) se va realiza hidratarea corespunzatoare, iar pentru sugari mama va alapta ori de cate ori sugarul 

solicita d) copilul va fi imbracat lejer, cu hainute din materiale textile vegetale comode 

 e) nu va fi scos din casa decat in afara perioadelor caniculare din zi, si obligatoriu cu caciulita pe cap  

 f) copiii vor primi apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai foarte slab 

indulcit, fructele proaspete si foarte bine spalate 

 g) mamele care alapteaza trebuie sa se hidrateze corespunzator cu apa plata sau apa cu proprietati 

organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de 

conservanti. Se va evita in acelasi timp consumul de cafea sau alcool si vor avea grija sa mentina o 

igiena riguroasa a sanului si evident igiena generala 



 h) la cel mai mic semn de suferinta al copilului sau mamei, acestia se vor prezenta la medicul de familie 

care va decide conduita terapeutica 

 i) atentie deosebita se va acorda conditiilor de igiena atat pentru copil cat si pentru mama. Copilul va fi 

tinut cu hainute sau scutece curate si uscate si mama se va ingriji de igiena riguroasa a pielii acestuia. In 

acest sens copilul va fi imbaiat cel putin odata pe zi, si obligatoriu seara la culcare iar in restul timpului i 

se va face toaleta locala ori de cate ori este nevoie. 

 j) copiilor prescolari li se vor face dusuri cu apa la temperatura camerei. 

 

2.2.  Pentru copiii aflati in tabere 

 • se vor asigura conditii corespunzatoare de cazare 

 • alimentele trebuie sa respecte riguros normele de igiena si sa fie proaspete. 

 • se va avea grija de hidratarea corespunzatoare a copiilor  

• copiii vor fi supravegheati, iar locul de joaca va fi amplasat la umbra, in afara orelor de canicula avand 

capul protejat de palariute. 

 • scaldatul, acolo unde e cazul, va fi facut sub absoluta supraveghere a insotitorului. 

 

 3. Recomandari pentru persoanele varstnice si cu afectiuni cronice  

 

a) creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului  

b) hidratare corespunzatoare cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab 

indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de conservanti 

 c) alimentatia va fi predominat din legume si fructe proaspete 

 d) se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care disupun de instalatii frigorifice 

functionale de pastrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor usor perisabile  

e) este interzis consumul de alcool si cafea in timpul caniculei  

f) se va evita circulatia in perioadele de varf ale caniculei, sau daca este absolut necesar se va folosi 

imbracaminte usoara din materiale vegetale precum si palariuta de protectie pe cap  

g) persoanele care sufera de anumite afectiuni isi vor continua tratamentul conform indicatiilor 

medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afectiuni cronice, cardiovasculare, 

hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant in 

vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente  

h) mentinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 dusuri pe zi.  

 

4. Recomandari pentru persoanele care prin natura activitatilor lor depun un efort fizic deosebit 

 

 a) acestia vor incerca dozarea efortului in functie de periodele zilei incercand se evite excesul de efort in 

varfurile de canicula. Daca valorile de caldura sunt foarte mari se va proceda la stoparea activitatii 

 b) se va asigura hidratarea corespunzatoare cu apa minerala, apa plata sau apa cu proprietati 

organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fara adaus de 

conservanti  

c) este total contraindicat consumul de cafea si alcool in aceasta perioada.  

d) utilizarea unui echipament corespunzator, din materiale vegetale si echipament pentru protejarea 

capului de efectele caldurii excessive 

 

 5. Recomandari pentru angajatori :  

 

5.1. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: 

 a) reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; 

 b) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;  

c) alternarea efortului dinamic cu cel static; 

 d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer. 

 



 

 5.2 Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:  

a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 - 4 litri/persoană/schimb; 

b) asigurarea echipamentului individual de protecţie; c) asigurarea de duşuri.  

6.Prevenirea înecului generat de scăldatul în zone neamenajate 

       Un fenomen îngrijorător cu care ne-am confruntat în ultima perioadă este cel al 

deceselor prin înec, fapt ce ne determină să tragem un semnal de alarmă populaţiei asupra 

acestei situaţii. 

       O atenţie sporită, mai ales în această perioadă caniculară, trebuie acordată copiilor, 

care adesea se aventurează să plece neînsoţiţi la scăldat, nerealizând pericolul la care se 

expun făcând baie în locuri neamenajate sau executând diverse activităţi în apropierea 

apei. 

        Din acest motiv, readucem în atenţie cetăţenilor câteva reguli necesare pentru 

evitarea unor astfel de tragedii: 

- supravegheaţi permanent copiii aflaţi în apă sau în apropierea acesteia; 

- scăldaţi-vă doar în locuri special amenajate pentru înot şi respectaţi 

avertizările privind interzicerea scăldatului; 

- evitaţi scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă 

nu ştiţi să înotaţi sau nu aveţi deprinderile necesare; cel mai indicat este nu vă aventuraţi 

să vă scăldaţi, dacă nu înotaţi bine; 

- evitaţi scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă 

unde malurile sunt abrupte, curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de 

plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci; 

- nu vă aventuraţi în apă când sunteţi în stare de ebrietate, seara târziu sau 

pe timp de noapte; 
- evitaţi scăldatul în zone în care, anterior, s-au produs incidente; 

- nu intraţi în apa rece înfierbântaţi, după ce aţi stat foarte mult timp la soare; 

- nu săriţi de pe platforme, poduri sau alte construcţii, aceste acte de teribilism 

putând avea consecinţe grave 

 

II. Recomandari pentru situatiile de cod rosu :  

 

- reduceti deplasarile la cele esentiale 

 - nu va deplasati intre orele 11.00-17.00 

 - consumati lichide intre 2- 4 litri /zi 

 - nu consumati alcool 

 - daca faceti tratamente pentru afectiuni cronice, luati-va medicamentele in mod regulat, cu multa apa, 

 - nu scoateti copii sub 3 ani afara decat inainte de ora 9 dimineata si dupa ora 20.00  

- evitati mancarurile grele si mesele copioase - folositi serviciile medicale spitalicesti sau de urgenta 

doar in cazuri justificate ; pentru probleme curente de sanatate anuntati telefonic medicul de familie.  
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COMP.SU 

 

                                                                  TABEL NOMINAL 

                                                  PERSOANE NETRANSPORTABILE 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Persoane netransportabile Persoane insotitoare Adresa 

1 CALINOIU DORIN CALINOIU DANIELA Drajna de Jos,str.Radu Serban Voievod nr.207 

2 COMAN STELIANA COMAN AURICA Drajna de Jos,str.Imasului nr.8 

3 IORGOIU LIDIA IORGOIU GEORGIANA Drajna de Jos,str.Tache Popescu,nr.43 

4 POPA NICOLAE POPA ADELA Drajna de Jos,str.Amurgului,nr.24 

5 GURAU ONUTA GURAU MARIA Ogretin ,str.Linistei,nr.1 

6 ARSENE GHEORGHE ROSCA ELENA Drajna de Jos,str.Lalelelor,nr.2 

7 COMAN IOANA RADULESCU LUMINITA Drajna de Jos,str.Izvorului ,nr.6 

8 BUCUR DOINITA BUCUR MARIANA Ogretin ,str.Sperantei,nr.15 

9 ISTRATE NICOLAE SICARU CARMEN Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab,nr.126 

10 OPREA DRAGOS CURSARU VIRGINIA Drajna de Jos,str.Hidrocentralei,nr.12 

11 TITA CIPRIAN TITA MARIANA Drajna de Sus,str.Castrului Roman,nr.42 

12 DINU MARIN BUCUR CRISTINA Drajna de Jos,str.Radu Serban nr.137 

13 BONDOC STELIANA ILIE PALERMO Drajna de Jos,str.Morii,nr.1 

14 PASARICA IOANA PASARICA GEORGETA Ogretin,str.Troitei,nr.10 

15 DUMITRASCU ALEXANDRINA ZARIF ELENA Drajna de Sus,str.Neagoe Basarab,nr.305 

16 BUZEA CORNELIU  BUZEA ELENA Drajna de Sus,str.Vadul Apei,nr.1 

17 SAVU ION ARDELEANU SIMONA Ogretin,str.Stroe Buzescu,nr.166 

18 SANDU VASILE SANDU LUCRETIA Drajna de Jos,str.Moara Apa,nr.26 

19 CALAVIE MIRCEA CALAVIE ELENA Drajna de Jos,str.Radu Serban Voievod nr.24 

 

 

                                                                                                                                                              Anexa 3 

                                      

 

TABEL CU PUNTELE DE ACORDARE PRIM AJUTOR MEDICALSI 

PUNCTE DISTRIBUTIE APA POTABILA IN COMUNA DRAJNA 
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Nr.crt. Punct de prim ajutor medical Punct distributie apa potabila  

1 Dispensar uman Drajna de Jos Primarie  

2 Dispensar uman Drajna de Sus Dispensar uman Drajna de Jos 

3 Dispensar uman Ogretin Dispensar uman Drajna de Sus 

4  Dispensar uman Ogretin 


