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CCăăttrree,,  

PRIMĂRIA _______________ 

- Domnului primar - 

 

Administraţia Naţională de Meteorologie, a transmis Avertizarea meteorologică 

– cod PORTOCALIU, potrivit căreia în perioada 23.06.2021 vremea va fi călduroasă în 

toată ţara, caniculară în județul Timiș, unde se vor înregistra frecvent temperaturi 

maxime de 37-39º C.  

În vederea prevenirii efectelor produse de caniculă, pentru asigurarea protecţiei 

populaţiei şi desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţii economice-sociale, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”BANAT” al judeţului Timiş,  

recomandă următoarele măsuri: 

- Personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, să propună măsuri de protejare 

a salariaţilor conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000, în cazul în 

care temperaturile extreme (≥35°C) se menţin pe perioada a cel puţin 2 zile 

consecutiv; 

- Determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a calităţii apei 

potabile din reţeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize 

periodice privind potabilitatea apei; 

- Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii 

substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau urmare a avarierii 

acesteia; 

- Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim-ajutor şi de distribuţie a 

apei potabile. Punctele de prim-ajutor trebuie amplasate în spaţii publice climatizate, 

vizibil semnalizate (Nu se recomandă amplasarea punctelor de prim-ajutor în 

corturi, decât dacă pot fi climatizate); 

- Utilizarea panourilor de afişaj de la fiecare primărie sau montarea lor în locuri 

publice, pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive ce 

trebuie luate de cetăţeni, pentru a se proteja pe durata caniculei; 

- Respectarea şi intensificarea măsurilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 
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- Interzicerea folosirii focului în scopul igienizării pajiştilor, păşunilor sau terenurilor 

agricole, precum şi aprinderea focului în spaţii deschise, fără respectarea normelor 

de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- Organizarea la nivelul localităţilor a echipelor de supraveghere şi patrulare 

preventivă în zonele turistice şi de agrement, la fondul forestier şi culturile agricole, 

cu scopul de a preîntâmpina eventualele incendii; 

- Intensificarea măsurilor de supraveghere a zonelor de agrement, cu vegetaţie uscată, 

pentru interzicerea focurilor deschise; 

- Atenţionarea persoanelor vârstnice şi a bolnavilor pentru limitarea deplasărilor ; 

- Asigurarea rezervelor de apă necesare; 

- Deţinătorii de substanţe inflamabile şi explozive vor intensifica măsurile de 

supraveghere, control şi siguranţă; 

- Avertizarea populaţiei, îndeosebi bătrâni, copii, femei gravide, persoane cu afecţiuni 

medicale; 

- Urmărirea atentă a prognozelor meteo zilnice transmise prin radio, televiziune şi 

mijloacele scrise; 

- Raportarea la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”BANAT” al 

judeţului Timiş  (Dispecerat: fax. 0256-430615, 0256-435875, şi telefon 112, 0256-

434870, 0256-434871) a oricărui eveniment major produs pe raza 

localităţii_____________. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Cu stimă, 

 

în condiții de siguranță, semnează electronic, 
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