
 
 
 
 

Măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă pe timp de 
caniculă pentru  

operatori economici, administraţia publică locală, cetăţeni şi 
turişti  

  
        Pentru contracararea efectelor caniculei sunt necesare următoarele măsuri 
de prevenire: 
A.   La operatori economici ce depozitează, procesează, transportă materiale 
şi substanţe cu risc ridicat de incendiu sau explozie: 
–       restricţionarea între orele 10.00 şi 18.00, când temperaturile depăşesc 30°C, 

a manipulării substanţelor şi efectuării unor lucrări care creează condiţii 
favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile 
sau supraîncălziri excesive; 

–       asigurarea protejării recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje 
care conţin vapori inflamabili, sau gaze lichefiate sub presiune faţă de efectul 
direct al razelor solare, prin umbrire (copertine, şoproane etc.) precum şi prin 
stropire periodică cu jeturi de apă pentru răcire; 

–       se va curăţa vegetaţia din jurul depozitelor, sondelor, conductelor, liniilor 
electrice şi de comunicaţii şi se vor îndepărta obiectele optice (inclusiv 
cioburile de sticlă) ce pot acţiona, în anumite condiţii, drept concentratori ai 
razelor solare;  

–       instruirea personalului privind modul de prevenire şi intervenţie, al modului 
de alarmare-alertare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; 

–       asigurarea rezervelor de apă pentru incendii şi a altor mijloace de stingere, 
verificarea zilnică a situaţiei existente; 

 B.    La administraţia publică locală (primării): 
–       intensificare verificărilor în zonele cu culturi agricole şi cele frecventate 

pentru agrement, prin serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă precum şi 
reorganizarea sistemului de anunţare – alertare a acestuia, în vederea unei 
intervenţii operative în cazul producerii unui eveniment; 

–       identificarea cursurilor de apă pe care se pot produce viituri; 
–       în urma atenţionărilor primite, după caz, se vor pune în aplicare măsurile de 

înştiinţare şi avertizare a populaţiei; 
–       asigurarea condiţiilor de prim ajutor, salvare şi cazare a persoanelor afectate 

de calamităţi; 
–       în cazul producerii unor ploi torenţiale, furtuni, se va asigura decolmatarea, 

curăţirea şanţurilor şi cursurilor de apă de aluviunile şi diversele materiale 
aduse de viituri; 
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–       se vor stabili semnale cunoscute de toţi cetăţenii localităţii, în cazul 
producerii de incendii şi se vor asigura mijloace de primă intervenţie (găleţi, 
furci, lopeţi, cazmale, rezervă de apă etc.). 

–       verificarea instalaţiilor de paratrăsnet, ştiut fiind faptul că, după o perioadă 
cu temperaturi ridicate, precipitaţiile sunt însoţite în mod frecvent de 
descărcări electrice atmosferice. 

C.   Cetăţeni: 
–       supravegherea în permanenţă a focului făcut în curte, grădină sau pe câmp 

pentru arderea gunoaielor sau a resturilor vegetale, întrucât o flacără 
propagată de la vegetaţia aprinsă poate aprinde în timp foarte scurt locuinţa 
şi anexele gospodăreşti; 

–       manifestarea unei griji deosebite la fumat (mai ales la aruncarea resturilor de 
ţigări şi chibrituri), la executarea lucrărilor de sudură şi la desfăşurarea 
oricăror activităţi ce pot produce aprinderea diverselor materiale; 

–       nu lăsaţi copii nesupravegheaţi. Jocul copiilor cu focul este una din cauzele 
frecvente de incendiu; 

–       la depozitarea unor materiale (furaje, cărbune, rumeguş, bumbac, etc) trebuie 
avut în vedere şi faptul că acestea, în condiţii specifice de  temperatură şi 
umiditate, se pot autoaprinde; 

–       amplasarea fânarului la distanţă de siguranţă faţă de locuinţă, bucătărie de 
vară, magazie, grajd etc.; 

–       asigurarea mijloacelor de primă intervenţie (apă, stingătoare, nisip, găleţi). 
D.   Turişti: 
–       focul deschis se poate folosi numai în vetrele special amenajate sau la o 

distanţă de minimum 100 m de marginea (liziera) pădurii; 
–       se va curăţa vegetaţia din jurul vetrei, iar focul va fi supravegheat în 

permanenţă pentru evitarea propagării acestuia la vegetaţia din jur; 
–       la plecare, focul va fi stins prin stropirea cu apă a jarului până la răcirea 

totală a acestuia, lucru absolut necesar datorită posibilităţii de reaprindere la 
orice adiere de vânt; 

–       se va evita camparea în apropierea cursurilor de apă întrucât se anunţă 
averse abundente de ploaie, specifice anotimpului; 

–       ascultaţi în permanenţă emisiunile informative la posturile de radio şi TV, 
iar în cazul atenţionărilor şi avertizărilor emise, adăpostiţi-vă pe înălţimile 
accesibile din zonă. 
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