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                     R O M Â N I A 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 38 din 22.07.2022 
 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani  
 

   În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 

15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 

2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 

2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 12 din Regulamentul 

privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă în judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 

din 30.03.2018, 

Luând act de prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență nr. 31 din 20.07.2022, a Dispoziţiei Secretarului de Stat Şef al Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă nr. 894 din 20.06.2022  și a Ordinului Comandantului 

Acțiunii Secretar de Stat, șef al  Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4581 din 

20.07.2022,  

 În conformitate cu prevederile din Planul de măsuri pentru prevenirea și 

reducerea riscului de manifestare a situațiilor de urgență pe perioada sezonului estival, 

având în vedere fenomenele meteorologice determinate de creşterea temperaturilor, 

coroborat cu apariţia efectelor caniculei asociată cu seceta pedologică, pe teritoriul 

judeţului Botoşani – ediția 2022, aprobat prin Ordin al Prefectului Județului Botoșani 

nr. 247/09.06.2022, 

Având în vedere atenționările Administrației Naționale de Meteorologie care 

vizează creșterea regimului de temperatură pentru zilele următoare și depășirea pragului 

critic de confort termic, 





Anexa nr. 1 la H.C.J.S.U.  nr. 38 din 22.07.2022 

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 și limitarea activităților desfășurate în aer liber; 

- amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire a populație, 

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 miriști și vegetație 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 operativității tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele 

utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor sau 

intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare. 

2. La nivelul populației 

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

condiționat (magazine, spații 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, subțiri, deschise la 



culoare, pălării și 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 conțin cofeină (cafea, ceai, 

cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare. 

 


