GHIDUL PRIMARULUI
PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ SPECIFICE SEZONULUI RECE

1. ATRIBUŢII ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE PRODUCERII SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ;
2. ATRIBUŢII L A PRIMIREA MESAJELOR DE AVERTIZARE
3. ATRIBUŢII ÎN PERIOAD A MANIFESTĂRII FENOMENELOR METEOROLOGICE
PERICULOASE ŞI PRODUCERII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ;
4. ATRIBUŢII
DUPĂ
PERICULOASE .

MANIFESTĂREA

FENOMENELOR

METEOROLOGICE

CAPITOLUL I
ATRIBUŢII ÎN PERIOAD A PREMERGĂTOARE PRODUCERII SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ
1. Verificarea cuprinderii în planul de activităţi al comitetului local pentru situaţii de
urgenţă a activităţilor necesare gestionării fenomenelor meteorologice specifice iernii în lunile
septembrie – octombrie(şedinţă pentru stabilirea măsurilor necesare);
2. Alocarea in „Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă„ pe anul în curs a resurselor necesare gestionării situaţiilor
specifice iernii – în maxim 2 săptămâni de la aprobarea bugetului;
3. Analiza modalităţii de desfăşurare a activităţilor CLSU in sezonul rece din anul
precedent pentru înlăturarea deficienţelor şi optimizarea unor activităţi – în şedinţa din luna
septembrie a CLSU;
4. Restudierea prevederilor legale în vigoare referitoare la gestionarea acestor fenomene
de către toţi membrii CLSU(AND 525 /2013, hotărârile CJSU);
5. Dispunerea măsurilor necesare întocmirii planului de gestionare a situaţiilor de urgenţă
specifice iernii şi aprobarea acestuia în cadrul comitetului local cu date referitoare la:
 contracte de închirieri pentru utilaje deszăpezire,
 fonduri pentru achiziţia de material antiderapant;
 fonduri pentru repararea utilajului aflat in dotare;
 amenajarea spaţiilor de cazare pentru persoanele fără adăpost în perioadele cu
ger puternic sau pentru persoanele surprinse în trafic de viscol;
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 întocmirea unui parteneriat/contract cu un mijloc auto/tractor/atelaj hipo
pentru utilizare in cazul b locării căilor de acces pentru scoaterea la căile de rulare
practicabile a bolnavilor care necesită dializă sau a eventualelor victime,
 asigurarea spaţiului de lucru necesar desfăşurării activităţii centrului operativ cu
activitate temporară la primirea solicitării de asigurare a permanenţei la primării;
 instruirea membrilor postului de poliţie asupra responsabilităţilor ce le revin
pentru gestionarea situaţiilor specifice iernii şi mai ales la rolul acestora pentru sprijinirea
activităţii de blocare a căilor de rulare precum şi la asigurarea fluidizării traficului în cazul
producerii de amb uteiaje generate de blocarea temporară a drumurilor;
 asigurarea căilor şi mijloacelor de transmitere către populaţie a conţinutului
avertizărilor, atenţionărilor, informărilor(staţie de radioamplificare, consilieri locali, televiziune
prin cablu, afişare la sediul primăriei etc.);
 constituirea b azelor de date referitoare la persoanele expuse acestui risc:
bătrâni singuri, bolnavi cu dializă, femei gravide, persoane cu dizab ilităţi.
6. Transmiterea planului la ISU Neamţ pentru avizare;
7. Averti zarea persoanelor expuse riscului de incendiu asupra necesităţii curăţirii
coşurilor de fum şi respectării regulilor de protecţie împotriva incendiului(bolnavi, bătrâni,
persoane izolate persoane aflate permanent sub influenţa b ăuturilor alcoolice).
8. Toaletarea coronamentului arborilor situaţi pe domeniul public care pot afecta traseele
reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢII LA PRIMIREA MESAJELOR DE ATENTIONARE/AVERTIZARE
1. Transmiterea avertizărilor/atenţionărilor către populaţie conform prevederilor Ordinului
comun 3403/245/2012 MMP şi MAI pentru aprobarea procedurilor de codificare a
atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice;
2. Atenţionarea tuturor operatorilor economici sursă de risc în vederea asigurării
condiţiilor optime de funcţionare pe timp de iarnă, pentru evitarea producerii unor accidente
tehnologice;
3. Verificarea şi actualizarea în regim de urgenţă a planurilor de gestionare a situaţiilor
de urgenţă specifice anotimpului rece;
4. Averti zarea structurilor desemnate să intervină din localitate pentru punerea in
aplicare a planurilor de cooperare(dacă este cazul);
5. Actualizarea componenţei centrului operativ cu activitate temporară şi planificarea
asigurării permanenţei la primărie, la apariţia fenomenului;
6. Verificarea tehnicii specifice şi a stocurilor de materiale necesare acţiunilor de
deszăpezire.
7. Averti zarea operatorilor economici de profil cu care s-au încheiat contracte pentru
deszăpezire despre posibilitatea punerii in aplicare a acestora;
8. Pregătirea spaţiilor în care poate fi asigurată relocarea, cazarea şi hrănirea
persoanelor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase şi
numirea persoanei responsabile de această activitate din cadrul CLSU;
9. Instruirea personalului şi asigurarea executării serviciului de permanenţă la sediile
primăriilor când situaţia impune acest lucru conform OMAI 736/2005 şi HGR 1491/2004, art.
6 şi 7;
10. Verificarea legăturii cu structurile deconcentrate abilitate să asigure răspunsul în astfel
de situaţii, după cum urmează:
 structurile deconcentrate ale MAI:
a)
ISU, în domeniul salvării persoanelor surprinse, acordării asistenţei medicale de
urgenţă, adăpostire şi evacuare;
b)
IJP, dirijarea circulaţiei rutiere şi acordarea sprijinului în decizia de închidere a unor
căi de comunicaţii rutiere, precum şi misiuni de ordine şi siguranţă publică;
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c)
IJJ, sprijin în misiuni de căutare-salvare şi evacuare respectiv misiuni de ordine şi
siguranţă publică;

DSP coordonează acţiunile care vizează asigurarea asistenţei
medicale şi transportul persoanelor cu afecţiuni medicale(inclusiv dializaţi);

Operatorii care furnizează energie, gaze naturale şi utilităţilor
publice, asigură menţinerea şi repunerea în funcţiune a sistemelor de transport energie, gaze
şi utilităţi, asigurarea acesteia către populaţie şi ceilalţi beneficiari;
11. Identificarea şi pregătirea unor spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară
a unor cantităţi mari de produse diverse, în cazul primirii unor ajutoare de urgenţă;
CAPITOLUL III
ATRIBUŢII ÎN PERIOADA MANIFESTĂRII FENOMENELOR METEOROLOGICE
PERICULOASE ŞI PRODUCERII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
1. Asigurarea permanenţei la primării conform planificării întocmite in perioada
anterioară, cu personal din cadrul centrului operativ cu activitate temporară;
2. Convocarea în şedinţă extraordinară a comitetului local pentru situaţii de urgenţă
pentru stabilirea măsurilor care se impun – obligatoriu la primirea avertizărilor cod portocaliu
şi cod roşu şi facultativ sau la ordin, la primirea atenţionării de cod galben;
3. Monitorizarea situaţiei privind:
a. starea căilor de comunicaţii (rutiere, feroviare);
b. infrastructura de transport energie şi de comunicaţii;
c. cursurile de apă, cu accent deosebit pe cele pe care de regulă se produc
zăpoare;
d. funcţionarea instalaţiilor speciale (baraje, hidrocentrale, operatori economici
sursă de risc etc);
e. depunerile de gheaţă pe infrastructura de transport/distribuţie energie electrică
şi comunicaţii, respectiv afectarea staţiilor de transformare a energiei electrice.
4. Efectuarea de misiuni de patrulare pe căile rutiere aflate in administrare pentru a
preveni blocarea acestora din cauza depunerilor de zăpadă. Această acţiune se desfăşoară
permanent în timpul ninsorilor liniştite sau când viscolele sunt slabe (tăria vântului sub 30
km/oră), iar zăpada spulb erată nu poate imobiliza utilajele pe drum. Utilajele folosite la
patrulare sunt în general utilaje cu lamă (autogreder etc.) sau autovehicule la care se
montează în faţă lamă metalică (utilaje multifuncţionale cu tracţiune integrală,
buldoexcavatoare, autob asculante, tractoare rutiere etc.). Autovehiculele folosite la patrulare
vor fi dotate cu telefon sau staţie emisie-recepţie pentru a asigura şi informa operativ asupra
condiţiilor de circulaţie pe drumuri.
5. Înlăturarea zăpezii depuse pe carosabil de către utilajele proprii sau cele cu care s -a
încheiat contract, conform îndrumarului ataşat in anexă;
6. Numirea unei persoane din cadrul centrului operativ cu activitate temporară(secretarul
localităţii – de exemplu) pentru asigurarea evidenţei continuităţii acţiunilor de intervenţie şi
întocmirea la timp a raportărilor şi solicitărilor de sprijin către ISU sau Prefectura, având în
vedere posibilele misiuni pe care le poate primi şeful serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă.
7. Asigurarea in permanenţă la sediul primăriei sau în altă locaţie, a unui utilaj/atelaj care
să poată fi utilizat pentru a facilita accesul spre eventualele victime blocate din cauza
zăpezilor pentru facilitarea intervenţiei. prealertarea acestuia odată cu blocarea drumurilor şi
asigurarea condiţiilor necesare de comunicaţii între personalul aflat la permanenţă la primărie
şi conducătorul utilajului pentru a-l operaţionaliza la orice oră;
8. La creşterea in intensitate a fenomenelor şi blocarea drumurilor:
- marcarea corespunzătoare a drumului blocat şi solicitarea de sprijin postului de poliţie
pentru interzicerea accesului;
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anunţarea prin raport la ISU şi implicit Prefectură despre această activitate;
analiza posibilităţii deblocării căii de acces în timp util sau dacă nu înaintarea
propunerii de întrerupere a cursurilor unităţilor de învăţământ de pe teritoriul localităţii
Inspectoratului Şcolar şi Prefectului Judeţului Neamţ;
9. Culegerea permanentă a datelor despre situaţia operativă şi întocmirea rapoartelor la
inspectoratul pentru situaţii de urgenţă zilnic la orele 04.00 şi 13.00 sau ori de câte ori este
necesar;
10.Actualizarea situaţiei cu femeile gravide cu sarcina în 7-9 luni, a persoanelor care
urmează tratament de dializă sau după caz alte afecţiuni precum ş i asigurarea de sprijin în
operaţiunea de transport preventiv al acestora către unităţile medicale abilitate.
11.Efectuarea, la nevoie, de propuneri privind închiderea unităţilor de învăţământ din
localitatea administrativ teritorială(la Inspectoratul Şcolar/Preşedintele CJSU);
12.Desemnarea unei persoane din cadrul Primăriei care să răspundă de persoanele fără
adăpost: identificare, organizare spaţii cazare, evidenţă prezenţă şi efectuarea de raportări
zilnice.
Atenţie !!!!
a)
Pastrarea ob ligatorie a tuturor facturilor fiscale/bonurilor referitoare la consumul
de carburanţi/tehnică/materiale pentru efectuarea de deszăpeziri/salvări, cost oră
suplimenatră, echipamente deteriorate;
b)
Păstrarea tuturor rapoartelor operative transmise;
c)
Elab orarea
hotărârirlor
de
comitet
local
pentru
toate
acţiunile
executate(intervenţie/evaluare/salvare)
-

CAPITOLUL IV
ATRIBUŢII DUPĂ MANIFESTĂREA FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE
1. Concentrarea tuturor forţelor la dispoziţie pentru eliberarea/deblocarea drumurilor din
administrare precum şi a căilor de acces către gospodării;
2. Solicitarea de forţe şi mijloace in sprijin pentru executarea misiunilor de înlăturare a
efectelor fenomenelor meteorologice periculoase;
3. Asigurarea spaţiilor de cazare pentru persoanele surprinse în trafic sau afectate de
fenomenele meteorologice;
4. Evaluarea efectelor produse de situaţiile de urgenţă în special asupra locuitorilor
expuşi riscurilor: bătrâni, persoane fără adăpost, bolnavi, imobilizaţi la pat şi dispunerea
măsurilor de sprijin necesare;
5. Transmiterea rapoartelor operative către ISU cu datele constatate in urma evaluărilor;
6. Restabilirea capacităţii de intervenţie prin refacerea stocurilor de carburanţi, materiale
antiderapante şi repararea tehnicii defecte.
7. Centralizarea resurselor consumate pe timpul intervenţiilor în vederea comunicării
datelor la Instituţia Prefectului şi ISU(carburant, antiderapant, lubrifianţi, ore muncă/om,
reparaţii la tehnică sau echipament);
8. Deschiderea circulaţiei rutiere pe sectoarele de drum închise şi informarea populaţiei
despre acest lucru.
9. Reluarea cursurilor în unităţile de învăţământ şi informarea Inspectoratului Şcolar.
10.Analiza modalităţii de intervenţie, identificarea vulnerabilităţilor/greşelilor şi efectuarea
demersurilor pentru remediere.
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