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PLAN DE MĂSURI
al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa
pentru perioada sezonului estival 2015

OBIECTIVE:
Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate necesită aplicarea unor
forme şi procedee operaţionale, pentru realizarea prevenirii populaţiei şi turiştilor,
precum şi limitarea urmărilor potenţialelor stări de urgenţă ce se pot produce în
perioada sezonului estival 2015.
Pentru sezonul estival 2015, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi
instituţiile cu care se cooperează vor acţiona pentru asigurarea unui climat
corespunzător pe teritoriul judeţului, pe întreaga perioadă. Se va acţiona pentru
îndeplinirea următoarelor obiective:
- planificarea şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie, pe întreaga
zonă de competenţă, cu preponderenţă în zonele şi localităţile turistice, între
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa
(structurile de intervenţie) şi cele cu care acestea cooperează în îndeplinirea
atribuţiilor legale;
- intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor
evenimentelor cu urmări negative, specifice sezonului estival în întreaga zonă de
competenţă;
- dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice de
agrement pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror situaţii de urgenţă;
- realizarea unui parteneriat calitativ între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă şi serviciile publice descentralizate şi deconcentrate, conducerile unor
instituţii, complexe turistice şi organizaţii neguvernamentale, în vederea cunoaşterii
situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza interesele
localnicilor şi turiştilor;
- asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea
misiunilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, în condiţiile prognozei
de secetă hidrologică, alte dezastre, în zonele şi localităţile cu potenţial turistic,
limitarea şi înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii operative;
- optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, unităţile ministerului, precum şi a
colaborării acestora cu instituţii şi organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii
publice şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
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ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR
I. ÎN PERIOADA DE NORMALITATE METEOROLOGICĂ (COD
VERDE)
A) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă:
1. Verificarea măsurilor instituite de către Direcţia de Sănătate Publică D-ţa şi
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă pentru identificarea grupurilor
populaţionale care prezintă risc crescut de evoluţie nefavorabilă a stării de sănătate în
perioada caniculară (centre de îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici şi persoane cu
handicap, centre de plasament, unităţi de asistenţă medico-socială, spital şi secţii de
bolnavi cronici etc.)
Răspunde: D.S.P. Dâmboviţa; C.L.S.U.
Termen: permanent.
2. Coordonarea acţiunilor iniţiate de instituţiile care fac parte din C.J.S.U. cu
privire la sprijinul de specialitate acordat comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă
privind verificarea calităţii apei distribuită populaţiei prin sistemul comunal de
alimentare, surse locale, fântâni, cu aplicarea măsurilor de curăţire, decolmatare şi
dezinfecţie după caz.
Răspunde: D.S.P. Dâmboviţa; C.L.S.U.
Termen: permanent.
3. Iniţierea măsurilor complementare de susţinere a eforturilor comitetelor
locale pentru situaţii de urgenţă cu privire la asigurarea cantităţilor de apă potabilă şi
menajeră necesare populaţiei şi pentru adăparea animalelor din gospodăriile acestora.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” D-ţa, I.J.J. D-ţa, Garnizoana Târgovişte;
Termen: permanent.
4. Stabilirea unui sistem de cooperare cu Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa, cu
organizaţiile nonguvernamentale în domeniul asistenţei sociale, fundaţiile şi
societăţile ce prestează servicii de îngrijire în domeniu, în vederea susţinerii acţiunilor
derulate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vizând acordarea de ajutor pe
durata perioadei de caniculă persoanelor aflate în dificultate.
Răspunde: Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa; C.L.S.U.;
Termen: permanent.
5. Sprijinirea Serviciului Judeţean de Ambulanţă cu ambulanţe de către I.S.U.
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa prin S.M.U.R.D. în domeniile de competenţă
conform protocoalelor existente.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa;
Termen: permanent.
6. Stabilirea unor planuri de restricţii în alimentarea cu apă, care să fie puse în
aplicare atunci când situaţia o impune. Măsurile vor viza, printre altele, următoarele:
- stabilirea „treptelor” de diminuare a debitelor resurselor de apă în scopul
folosirii judicioase a resursei la dispoziţie potrivit următoarei priorităţi: alimentarea cu
apă pentru populaţie, sectorul industrial şi agricultură;
- identificarea surselor suplimentare de apă în vederea asigurării captării din alte
surse şi construirea de baraje simple de-a lungul apelor curgătoare;
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- stabilirea şi asigurarea necesarului de efective şi tehnică pentru transportul
apei potabile şi menajere în localităţile grav afectate de secetă cu respectarea normelor
specifice care vizează transportul şi depozitarea (cazane inox, aviz sanitar, etc);
Răspunde: S.G.A. Dâmboviţa, S.H.I. Văcăreşti şi Companiile de Apă;
Termen: permanent.
7. Solicitarea operatorilor economici de aplicare riguroasă a măsurilor stabilite
prin programele de măsuri specifice perioadelor caniculare şi secetoase, fiind vizaţi
îndeosebi cei la care riscul de incendiu creşte pe fondul creşterii temperaturii şi/sau
care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa;
Termen: permanent.
B) Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă:
1. Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate
în dificultate şi a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă.
Răspunde: C.L.S.U.
Termen: permanent.
2. Determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a
calităţii apei potabile din reţeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de
analize periodice privind calitatea apei potabile. „În condiţiile constatării
neconformităţii parametrilor de calitate a apei se vor aplica prevederile HG nr.
974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspecţie sanitară,
monitorizarea calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei
de distribuţie a apei potabile”. Astfel, populaţia va fi avertizată prin mijloace massmedia privind nepotabilitatea sursei, cât şi prin inscripţionarea fântânilor „APA NU
ESTE BUNĂ DE BĂUT” şi se va asigura apa potabilă pentru populaţia din zona
afectată.
Răspunde: C.L.S.U. sprijinite de D.S.P. Dâmboviţa;
Termen: permanent.
3. Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii
substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau ca urmare a avarierii
acesteia.
Răspunde: C.L.S.U.;
Termen: permanent.
4. Identificarea instituţiilor de cazare colectivă cu condiţiile de microclimat
deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de locuit sau stabilirea
de spaţii de locuit provizorii pentru persoanele aflate în dificultate.
Răspunde: C.L.S.U.;
Termen: permanent.
5. Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a
punctelor de distribuţie a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în
spaţii publice climatizate, vizibil semnalizate (ex: farmacii, supermarketuri, alte
instituţii publice etc.)
Răspunde: C.L.S.U. sprijinite de D.S.P. Dâmboviţa;
Termen: permanent.
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6. Informarea preventivă a populaţiei cu privire la interdicţia utilizării focului
deschis la arderea de mirişti şi vegetaţie uscată
Răspunde: C.L.S.U. sprijinite de I.S.U. Dâmboviţa;
Termen: permanent.
7. Stabilirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea
incendiilor la fondul forestier şi la culturile agricole
Răspunde: CLSU sprijinite de ISU Dâmboviţa şi Direcţia Silvică Dâmboviţa;
Termen: permanent.
II. LA PRIMIREA AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE PRIVIND
CREŞTEREA TEMPERATURILOR DIURNE (codificate Cod Galben, Cod
Portocaliu, Cod Roşu)
A) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă:
1. Transmiterea avertizărilor către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
în vederea luării măsurilor de monitorizare a evoluţiei fenomenelor meteorologice şi
de prevenire a apariţiei unor situaţii de urgenţă.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa prin compartimentul Monitorizare
Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat şi Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.;
Termen: pe toată perioada.
2. Informarea mass-media, prin vocea unică, cu privire la semnificaţia
codificării avertizărilor primite şi la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea mesajelor
specifice către populaţie.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, Instituţia Prefectului, D.S.P. D-ţa;
Termen: permanent.
3. Formularea de solicitări către instituţiile publice pentru adaptarea
programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se
facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Emiterea de
recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al
furnizorilor de alimente şi cel al prestatorilor de servicii.
Răspunde: Instituţia Prefectului, D.S.P. D-ţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Dâmboviţa;
Termen: pe toată perioada.
4. Aplicarea măsurilor de sprijin material şi organizatoric pentru situaţiile de
urgenţă care depăşesc capacitatea de intervenţie a comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă.
Răspunde: Consiliul Judeţean D-ţa;
Termen: pe toată perioada.
5. Monitorizarea desfăşurării acţiunilor iniţiate la nivelul comunităţilor locale
pentru acordarea de ajutor, pe durata caniculei, persoanelor aflate în dificultate.
Răspunde: Consiliul Judeţean D-ţa;
Termen: pe toată perioada.
6. Sprijinirea Serviciului Judeţean de Ambulanţă cu ambulanţe de către I.S.U.
„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa prin S.M.U.R.D. în domeniile de competenţă
conform protocoalelor existente.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa;
Termen: pe toată perioada.
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7. Asigurarea apei potabile pentru populaţie şi a apei menajere pentru adăpatul
animalelor, cu autospeciale şi cisterne, la nevoie.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, I.J.J. D-ţa, Garnizoana Târgovişte;
Termen: pe toată perioada.
8. Creşterea numărului şi calităţii controalelor specifice în domeniile gestionate.
Răspunde: I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică D-ţa,
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Dâmboviţa, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu D-ţa.
Termen: pe toată perioada.
9. Acordarea de îngrijiri speciale persoanelor aflate în centrele de îngrijire şi
asistenţă, centrele de plasament, unităţi medico-sociale etc. şi preluarea de informaţii
de la cetăţenii aflaţi în vulnerabilitate, pentru a putea beneficia de aprovizionarea cu
apă, pâine, medicamente etc.
Răspunde: Consiliul Judeţean Dâmboviţa;
Termen: pe toată perioada.
B) Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă:
1.
Informarea mass-mediei locale cu privire la semnificaţia codificărilor
avertizărilor primite, precum şi referitor la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea
mesajelor specifice către populaţie;
2. Activarea punctelor de distribuire a apei potabile amenajate în special în
zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi
semnalizate vizibil; asigurarea personalului medical şi a dotării necesare pentru
punctele de prim ajutor;
3. Asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei
şi asigurarea necesarului de apă;
4. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel
încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu
temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru
modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu
alimente şi prestatoare de servicii;
5. Utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări
cu privire la măsurile preventive necesare a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe
durata caniculei;
6. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc.
cu privire la durata şi intensitatea caniculei pentru luarea de măsuri adecvate;
7. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscului la persoanele vulnerabile, cu
asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază.
Desfăşurarea pregătirii pentru organizarea preluării acestora de către entităţi care
asigură îngrijirea la domiciliu; colaborarea cu Crucea Roşie şi voluntari;
8. Ridicarea la timp a gunoiului menajer pentru evitarea creării unor focare de
infecţie.
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În cazul declarării instalării secetei hidrologice de către Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (la propunerea S.G.A. D-ţa şi S.H.I.
Văcăreşti), Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă precum şi toţi utilizatorii de
apă vor lua următoarele măsuri:
- La declanşarea fazei de atenţie se impune luarea tuturor măsurilor necesare
reducerii debitelor prelevate din sursă la valorile minim necesare funcţionării acestora
la întreaga capacitate şi pregătirea sub aspect organizatoric şi tehnologic pentru situaţii
limită. În aceste cazuri folosinţele dotate cu instalaţii corespunzătoare vor promova
recirculările, cu accentuarea acestora către faza de alarmă.
La scăderea debitelor sursei sub valoarea debitului de atenţie se vor lua
următoarele măsuri pentru:
- depistarea şi avertizarea surselor principale de impurificare;
- analiza, împreună cu beneficiarul respectiv, a posibilităţilor tehnice de limitare
a debitelor şi încărcării apelor uzate evacuate atât în procesul tehnologic cât şi prin
exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor de epurare;
- urmărirea asigurării cadrului organizatoric şi tehnic, în special la principalele
surse de impurificare, în vederea stabilirii condiţiilor de funcţionare ireproşabilă a
instalaţiilor de epurare în perioada de ape mici. Datorită debitelor mici înregistrate pe
cursurile de apă de râu este posibil ca în aceste perioade să apară poluări accidentale,
fapt ce va împiedica şi consumul de apă. Pentru evitarea unor astfel de situaţii,
primăriile vor atenţiona utilizatorii de apă de pe raza localităţilor pentru monitorizarea
atentă a evacuărilor de apă.
- În timpul fazei de alarmă este necesar ca folosinţele de apă să reducă prelevările
până la valorile corespunzătoare regimului de cerinţă minimă, fără afectarea
capacităţii de funcţionare.
Printre măsurile de raţionalizare care se impun a fi aplicate în timpul acestei
faze menţionăm următoarele:
- renunţarea parţială sau temporară la prelevarea debitelor necesare unor
activităţi neproductive şi, în special, la debitele necesare stropirii străzilor şi spaţiilor
verzi, funcţionării fântânilor decorative fără recirculare, spălării mijloacelor de
transport;
- punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă de rezervă din
subteran;
- folosirea tuturor posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă;
- accentuarea reutilizării apelor şi mărirea până la maximum a gradului efectiv
de recirculare la unităţile dotate cu instalaţii corespunzătoare.
- În timpul fazei de restricţii se stabilesc şi se aplică restricţii în funcţie de
importanţa social – economică a folosinţelor, începând cu acelea care au asigurări mai
mici. Luarea unor decizii de restricţionare trebuie să aibă în vedere dacă aceasta poate
rezolva problema deficienţelor, evitându-se măsurile de desfiinţare a folosinţelor mici
(populaţia).
Societăţile care distribuie apă al nivelul localităţilor (companiile de apă) au
obligaţia de a asigura un control strict asupra cantităţilor de apă furnizate către
consumatori, în cazul declanşării fazelor de atenţie, de alarmă sau de restricţie,
menţinând legătura în permanenţă cu S.G.A. Dâmboviţa şi S.H.I. Văcăreşti în acest
sens.
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III. MĂSURI COMUNE
1. Evaluarea la nivelul tuturor structurilor deconcentrate/descentralizate,
operatorilor economici, unităţilor de gospodărire locală şi a celorlalte instituţii, a
capacităţilor de resurse tehnice în special, dar şi umane avute la dispoziţie, şi stabilirea
unor măsuri concrete pentru menţinerea în stare de funcţionare a acestora, în cazul
manifestării în eventualitate, a fenomenului de secetă hidrologică;
Termen: 28.06.2015 şi ori de câte ori este nevoie;
Răspund: preşedintele CJSU, şefii structurilor deconcentrate, preşedinţii
CLSU.
2. Stabilirea, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, a unor
măsuri comune, pentru optimizarea activităţilor de prevenire şi de intervenţie, cu
accent pe localităţile posibil a rămâne izolate perioade mari de timp, în urma
producerii unor fenomene meteorologice periculoase;
Termen: permanent;
Răspunde: C.J.S.U., I.S.U.J., preşedinţii C.L.S.U.
3. Avertizarea populaţiei din zona de competenţă, asupra eventualităţii
producerii unor fenomene meteorologice periculoase cu urmări deosebite, pe baza
datelor şi informaţiilor cuprinse în prognozele şi avertizările meteorologice transmise
de instituţiile de specialitate;
Termen: permanent
Răspund: Centrul Operaţional prin compartimentul M.S.U.D şi Secretariatul
Tehnic Permanent, preşedinţii C.L.S.U.
4. Intensificarea activităţilor preventive desfăşurate de componenta preventivă a
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, în baza Regulamentului de
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor
de urgenţă prestate de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,
aprobat prin OMAI nr. 160 din 2007
Termen: pe perioada sezonului estival
Răspunde: C.L.S.U. şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă,
administratorii operatorilor economici şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă
5. Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în executarea misiunilor
specifice, potrivit competenţelor, realizându-se un schimb permanent de date şi
informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative;
Termen: permanent
Răspund: I.S.U.J., C.J.S.U. prin grupurile de suport tehnic, C.L.S.U.
6. Monitorizarea permanentă a operatorilor economici cu surse de risc şi
asigurarea cu operativitate a intervenţiei organizate, conform legii;
Termen: permanent
Răspunde: I.S.U.J., C.J.S.U. prin grupul de suport tehnic.
7. Asigurarea pe întreg teritoriul judeţului a respectării măsurilor generale de
prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis;
Termen: permanent
Răspund: C.L.S.U., administratorii operatorilor economici
8. Planificarea unor controale privind verificarea respectării legislaţiei specifice
privind protecţia mediului la distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri
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combustibile (OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi aprobată
prin Legea nr. 265/2006, ordinul comun nr. 1381/1034/2006 al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, respectiv al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România),
în scopul implicării active a autorităţilor în combaterea fenomenului de incendiere a
vegetaţiei sau a deşeurilor de material lemnos (rumeguş);
Termen: permanent
Răspund: C.L.S.U., Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean
Dâmboviţa.
9. Autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile necesare
identificării şi semnalizării surselor de apă în care se realizează deversări industriale şi
care prezintă risc de poluare, intensificării ecarisării teritoriului de reziduuri şi deşeuri
de orice natură;
Termen: permanent
Răspund: SGA D-ţa, S.H.I. Văcăreşti,
Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Dâmboviţa, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa.
10. Asigurarea unui flux informaţional viabil şi multilateral între inspectoratul
pentru situaţii de urgenţă, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, Direcţia
Agricolă Dâmboviţa, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Direcţia Silvică Dâmboviţa, Serviciul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare
Dâmboviţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor D-ţa, S.H.I. Văcăreşti, Direcţia de
Sănătate Publică, Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare RA - Filiala
Dâmboviţa, Agenţia de Protecţia Mediului Dâmboviţa, Comisariatul Judeţean al
Gărzii de Mediu în scopul schimbului permanent de informaţii cu privire la evoluţia
situaţiei operative;
Termen: permanent
Răspunde: I.S.U.J. prin Centrul Operaţional.
11. Verificarea viabilităţii sistemelor de înştiinţare a autorităţilor publice şi de
alarmare a populaţiei din zonele cu risc la dezastre, precum şi a planurilor de
intervenţie şi evacuare în caz de dezastru, de la obiectivele turistice;
Termen: permanent;
Răspunde: I.S.U.J., preşedinţii CLSU.
12. Informarea cetăţenilor privind riscurile ce pot apărea în perioada sezonului
estival, cu accent pe măsurile şi mijloacele de ordin preventiv; asigurarea legăturilor
cu celelalte organe ale administraţiei publice locale şi cu populaţia din zonă;
elaborarea şi difuzarea prin mass-media a unor materiale cu tematică de protecţie
împotriva incendiilor, specifică sezonului estival;
Termen: permanent
Răspund: C.J.S.U., I.S.U.J., D.S.P.
13. Asigurarea utilajelor şi materialelor necesare pentru intervenţie, la nevoie, la
salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, şi chiar la transportul apei potabile, în
cazul producerii fenomenului de secetă hidrologică.
Termen: permanent pe tipul sezonului estival
Răspund: instituţiile cu atribuţiuni în domeniu.
14. Verificarea zonelor în care, în mod ilegal, sunt frecventate de către cei care
umbla cu foc deschis pentru aprinderea de grătare, în vederea pregătirii diferitelor
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preparate culinare, locuri ce nu sunt special amenajate în acest sens şi amendarea
acestora conform prevederilor legale în vigoare.
Termen: permanent pe tipul sezonului estival
Răspund: instituţiile cu atribuţiuni în domeniu.
La nivelul judeţului Dâmboviţa sunt organizate următoarele puncte de prim
ajutor şi distribuire a apei:
Localitatea

Târgovişte

Găeşti

Moreni

Pucioasa

Fieni

Puncte de prim ajutor si distribuţie a apei
1. Centrul Social Integrat “ Sf. Maria” , str. Vlad Ţepeş nr. 6 C;
2. Centrul Social pentru persoane vârstnice “ Sf. Elena” , str.
I.C. Brătianu, bl. 31 C parter;
3. Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi – adulţi, str.
Calea Bucureşti , bl. O3, parter.
4. Piaţa 1 Mai - dozator, tel 0732731511
5. Piaţa Baratei - dozator, tel 0732731514
6. Piaţa Autogara - dozator
7. Pita Tricolor - dozator.
1. Punct de prim ajutor si de distribuţie apă - sediul Primăriei
Oraşului Găeşti, str. 13 Decembrie , nr. 102 A
2. Punct de distribuţie a apei potabile – Centrul de zi pentru
persoane vârstnice Găeşti;
3. Punct de distribuţie a apă - Casa de Cultura “ Dumitru
Stanciu” .
4. Piaţa „Sf. Ilie” Găeşti - punct distribuţie a apei.
1.Puncte de prim ajutor şi de distribuţie a apei potabile :
- Şcoala nr.4 Moreni;
- Şcoala nr. 1 Moreni;
1.Puncte de prim ajutor şi de distribuţie a apei potabile :
- Birou impegat autogara Pucioasa ;
- Biroul administraţiei “ Piaţa Cartaxo”;
2. Puncte distribuţie a apei potabile :
– Farmacia Valleriana, str. Republicii , nr.86, bl. Sarmis;
– Farmacia Sensiblu, str. Republicii.
– Farmacia Catena.
– Farmacia Help Net.
Puncte de prim ajutor şi de distribuţie a apei;
- Sediul Primăriei Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67;
- Centrul de cultura „Mihai Lupescu” - Punct de distribuţie apă
potabilă;
- Sediul cabinete medici de familie - str. Teilor
- Zona Parc Fieni - Punct de distribuţie apă potabilă;
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Titu

Răcari
TOTAL

Puncte de distribuţie a apei:
1.Farmacia “Catena”, str. Gării , bl.B2, parter;
2.Farmacia “Catena”, str. I.C.Visarion, bl.7, sc. A,parter;
3.Farmacia”Eledanis”, str. T.Vladimirescu, nr.2;
4.Piata “Complex Modern”, in intervalul orar:08.00-18.30Puncte de prim ajutor şi de distribuţie apă.
Puncte de distribuţie apă.
- Primăria oraşului Răcari - Sediul Poliţiei Locale;
- Localitatea Ghergani - CMI Carp Marioara
- Localitatea Ghimpaţi - Sediul Administrativ
30 - Puncte de prim ajutor şi distribuţie apă potabilă.

La planul de măsuri al C.J.S.U. Dâmboviţa se anexează planurile de măsuri
proprii ale următoarelor instituţii cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de
urgenţă apărute pe perioada sezonului estival :
1. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa;
2. Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti;
3. Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa;
4. Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa;
5. Direcţia Silvică Dâmboviţa;
6. S.D.E.E. Târgovişte;
7. Direcţia Agricolă Judeţeană Dâmboviţa;
8. Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa.;
9. Direcţia pentru Sănătate Publică Dâmboviţa.
ŞEF CENTRU OPERAŢIONAL
Col.
BRATU GABRIEL

SECRETARIAT TEHNIC PERMANENT
plt. maj.
MURARIU GHEORGHE
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