
           PRIMĂRIA ORAŞULUI BUCECEA                                                                ANEXA NR.5
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MĂSURI 
corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de 

limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de risc.

Nr.
crt.

Tipuri de risc. Măsuri . Observaţii

0. 1. 2. 3.

1. Cutremur

a. la domiciliu :
        -  identificarea  locurilor  cele  mai  sigure din 
locuinţă în caz de cutremur şi exersarea refugierii în 
acele zone;
        - învăţarea copiilor să ocupe în cel mai scurt timp 
aceste locuri;
        - învăţarea şi însuşirea metodelor de prim ajutor 
medical, inclusiv resuscitare cardio-pulmonară;
        -  îndepărtarea  din  locuinţe  a  materialelor 
inflamabile;
        - evitarea depozitării unor bunuri pe dulapuri, 
şifonere, biblioteci,etc.
        - asigurarea unei truse de prim ajutor.
b. la serviciu:
        - amplasarea obiectelor fragile şi valoroase în 
locuri  cât  mai  joase  şi  sigure,  iar  recipienţii  cu 
produse chimice, combustibili,  etc. în dulapuri astfel 
încât să nu se poată sparge sau răsturna;
        -  asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători 
eficiente  la  oscilaţii,  astfel  încât  deplasarea 
materialelor depozitate să nu producă accidente;
        -  reţinerea  locului  de  amplasare  al 
comutatoarelor,  siguranţelor  şi  robineţilor  pentru 
apă,gaze  şi  electricitate  şi  modul  lor  de  manevrare, 
astfel  încât,  la  nevoie,  după seism,  să  se  poată  lua 
măsurile minime de intervenţie;
        - păstrarea la îndemână a unei truse de scule 
adecvată.

2. Accident chimic

- exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de 
clorinare a apei la rezervoarele de la S.C .NOVA 
APASERV S.A.;
- asigurarea pregătirii profesionale şi instruirea 
periodică a personalului ce deserveşte instalaţia de 
clorinare conform instrucţiunilor tehnice;
- asigurarea mijloacelor de protecţie individuală;
- cunoaşterea mijloacelor şi semnalelor de alarmare;
- cunoaşterea măsurilor de intervenţie;
- instruirea populaţiei din zonă privind regulile de 



comportare şi protecţie.

3. Inundaţii, accidente la 
construcţiile 
hidrotehnice

-  elaborarea  planului  de  apărare  împotriva 
inundaţiilor,  fenomenelor  meteorologice  periculoase, 
accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor 
accidentale şi a planului de evacuare;
- verificarea şi întreţinerea mijloacelor de înştiinţare-
alarmare;
-  asigurarea  condiţiilor  de funcţionare  la  primărie  a 
serviciului de permanenţă;
- pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de 
protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii;
- asigurarea stocurilor de materiale şi a mijloacelor de 
apărare;
- asigurarea realizării şi întreţinerii corespunzătoare a 
şanţurilor  şi  rigolelor  de  scurgere a  apelor  pluviale, 
îndepărtarea  materialului  lemnos  şi  a  deşeurilor  din 
albia  majoră  a  cursurilor  de  apă,  decolmatarea 
secţiunilor  de  scurgere  a  podurilor  şi  podeţelor, 
întreţinerea  corespunzătoare  a  construcţiilor 
hidrotehnice;
- efectuarea de către proprietarul acumulării de apă  a 
verificărilor periodice în vederea asigurării condiţiilor 
tehnice  şi  funcţionale  corespunzătoare  ale  acestor 
construcţii;
-  instruirea  structurilor  constituite  pentru  situaţii  de 
urgenţă.

4. Alunecări de teren

- elaborarea de studii şi analize privind caracteristicile 
geologice şi geografice ale zonelor ce pot fi afectate 
de acest tip de dezastru;
- stabilirea locurilor de cazare a sinistraţilor;
-  constituirea  rezervelor  de  apă,  alimente, 
îmbrăcăminte, medicamente;
-  ţinerea  sub  observaţie  a  condiţiilor  favorizante 
alunecărilor de teren şi avertizarea populaţiei în timp 
util;
-  planificarea  şi  realizarea  lucrărilor  specifice  de 
ţinere sub control, de asigurare a stabilităţii straturilor 
şi de diminuare a condiţiilor de apariţie şi dezvoltare a 
alunecărilor de teren;
- reducerea zonelor cu alunecări de teren, definitiv sau 
temporar,  prin  :  exploatarea  raţională  a  zonei, 
împădurirea  zonelor,  lucrări  de  terasament,  crearea 
unor puţuri de scurgere a apelor din pânza freatică.

5. Explozii şi incendii

-  pregătirea  salariaţilor  şi  populaţiei  pentru 
cunoaşterea normelor  PSI şi acţiunilor  de stingere a 
incendiilor;
-  supravegherea  permanentă  a  instalaţiilor  şi 
proceselor tehnologice;
-  respectarea  strictă  a  regulilor  de  depozitare  a 
produselor combustibile;
-  dimensionarea scărilor de evacuare a oamenilor  şi 



bunurilor materiale;
-  ignifugarea  materialelor  lemnoase,  asig.sist.de 
detectare a incendiului.

6. Epidemii şi epizotii

a. Epidemii: 
         - educaţia sanitară;
         - vaccinarea preventivă;
         -asigurarea  igienii  aerului,  solului,  apei, 
alimentaţiei, a locuinţei;
         - asigurarea igienei individuale şi colective.
b. Epizotii :
         -  asigurarea  şi  aplicarea  regulilor  sanitar-
veterinare şi de zooigienă în colectivităţile de animale 
cu privire la popularea,adăpostirea,îngrijirea, hrănirea, 
reproducţia şi transportul animalelor;
         -  asigurarea  vaccinărilor  şi  tratamentelor 
obligatorii;
         - aplicarea carantinei profilactice a animalelor 
nou aduse din alte ferme;
         -  dezinfecţia,dezinsecţia  şi  deratizarea 
profilactică;
         - efectuarea examenelor medicale periodice a 
personalului îngrijitor;
         - aplicarea măsurilor de profilaxie generală în 
târguri, oboare şi expoziţii de animale;
         - asigurarea cimitirelor şi crematoriilor pentru 
animale.  

7. Poluări accidentale

-  realizarea  măsurilor  din  Ordinul  MMGA 
nr.278/1997;
-  actualizarea  planurilor  de  prevenire  şi  combaterea 
poluării  de către fiecare operator economic potenţial 
poluator, planuri aprobate de SGA Botoşani;
-  amenajarea  staţiilor  de  epurare  sau  preepurare 
proprii, amenajarea de bazine vidanjabile.
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