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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ 

  
HOTĂRÂREA  NR. 130 

din 23 iunie 2021 

privind aprobarea măsurilor şi acţiunilor specifice sezonului cald pentru 
combaterea efectelor cauzate de creşterile de temperatură  

la nivelul judeţului Mureş 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, 
Având în vedere Dispoziţia secretarului de stat al DSU nr. 894/2021, 

  În conformitate cu prevederile OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată şi completată ulterior, ale OUG nr.1/2014 
privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență ale HG nr. 
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi 
ale art. (3) din Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 
231 din 4 septembrie 2015, adoptă prezenta, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Articol unic. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş aprobă 

măsurile şi acţiunile specifice sezonului cald pentru combaterea efectelor 

cauzate de creşterile de temperatură la nivelul judeţului Mureş, prevăzute în 

Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

 

 
      PREŞEDINTE, 

COMITET JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ 
 

PREFECT, 
           CRISTINA-MARA TOGĂNEL 
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Anexa nr. 1 
 
 

Măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald pentru combaterea efectelor  
cauzate de creşterile de temperatură, la nivelul judeţului Mureş 

 
 
Diseminarea către populaţie, operatorii economici şi administraţia locală a 
măsurilor de prevenire a efectelor periculoase pentru sănătatea populaţiei în 
perioade caniculare, conform anexei nr. la Dispoziția 894/20.06.2021 
 
Instituţii responsabile: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, 
Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş 
 
Asigurarea operativităţii tuturor mijloacelor de înzestrare, cu accent pe cele 
utilizate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat, 
pentru stingerea incendiilor sau a intervenţiei la accidentele pe căile rutiere sau 
feroviare 
 
Instituţii responsabile: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, 
instituţiile responsabile din componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Mureş 
 
Revederea planurilor de cooperare întocmite între structurile de răspuns de la 
nivelul judeţului Mureş 
 
Instituţii responsabile: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş 
 
Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în derularea acţiunilor de 
protecţie a populaţiei şi comunităţilor 
 
Instituţii responsabile: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş 
 
Identificarea cu sprijinul autorităţilor administraţiei, ONG-uri,  voluntari, a 
persoanelor în vârstă, care sunt singure, şi monitorizarea acestora în această 
perioadă  
 
Instituţii responsabile: primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor în calitate de preşedinţi ai 
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă 
 
Adoptarea măsurilor pentru reducerea programului normal de lucru şi limitarea 
activităţilor desfăşurate în aer liber, în situaţia depăşirii pragului critic de 80 de 
unităţi 
 
Instituţii responsabile: Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş 
 
Intensificarea acţiunilor cu caracter preventiv şi operativ din responsabilitatea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 
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Instituţii responsabile: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, 
primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor în calitate de preşedinţi ai comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă 
 
Amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor şi de adăpostire a populaţiei, 
semnalizate corespunzător astfel încât să fie identificate cu uşurinţă de către 
populaţie, dotate cu aer condiţionat şi apă potabilă care să fie distribuită gratuit 
 
Instituţii responsabile: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, primarii municipiilor, 
oraşelor şi comunelor în calitate de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de 
urgenţă, instituţiile responsabile din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Mureş 
 
Intensificarea controalelor în locațiile în care se produc și se comercializează 
produse alimentare 
 
Instituţii responsabile: Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Mureș și Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranta Alimentelor Mureş 
 
Asigurarea continuităţii în furnizarea energiei electrice 
 
Instituţie responsabilă: Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Mureş 
 
Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, etc., la primirea 
avertizărilor/atenționărilor meteorologice de caniculă, pentru luarea de măsuri 
adecvate 
 
Instituţii responsabile: primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor în calitate de preşedinţi ai 
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă 
 
În zonele în care se manifestă fenomenul de secetă, instituţiile din componenţa 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, vor revedea 
documentele operative de răspuns şi vor desfăşura acţiuni de prevenire a 
incendiilor îndeosebi la culturi agricole, vegetaţie uscată şi păduri, conform 
anexei nr. 2, şi se vor derula următoarele activităţi: 
 

 identificarea surselor de apă ce pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor, 
precum și a echipamentelor speciale de stingere a incendiilor cu care pot fi dotate 
elicopterele; 
 

 informarea preventivă a populației cu privire la interdicția utilizării focului deschis la 
arderea de miriști și vegetație uscată; 
 

 stabilirea rezervei de forțe și mijloace care va putea fi folosită în acțiunile de stingere 
a incendiilor la fondul forestier și la culturile agricole și constituirea rezervelor de 
carburanți necesare pentru acțiuni de lungă durată; 

 
 instruirea șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență privind îndeplinirea 

obligațiilor legale ce le revin; 
 

 instituirea, la nevoie, a restricțiilor în alimentarea cu apă; 
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 stabilirea și asigurarea necesarului de efective și tehnică pentru transportul apei 
potabile și menajere în localitățile afectate de secetă cu respectarea normelor 
specifice care vizează transportul și depozitarea (rezervoare inox, avize sanitare, 
etc.); 

 
 aplicarea de către operatorii economici a măsurilor stabilite prin programele de 

acțiuni specifice perioadelor caniculare și secetoase, fiind vizate societățile la care 
riscul de incendiu crește pe fondul creșterii temperaturii și/sau care prezintă pericol 
de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase; 
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Anexa la Dispoziția nr. 894/20.06.2021 

 
MĂSURI DE PREVENIRE 

PENTRU PERIOADELE CANICULARE 
- POPULAȚIE – 

 
 
Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei: 

 Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil 
prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat 
(magazine, spații publice); 

 Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00 -
18.00; 

 Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării, ochelari de soare; 

 Beți  1,5-2 litri  de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale, din fructe și 
ceaiuri călduțe (soc, mușețel, urzici); 

 Mâncați fructe și legume ( pepene, prune, roșii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu 
apă); mâncați echilibrat și variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică; 

 Evitați băuturile ce conțin cafeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile 
carbogazoase) în cantitate mare; 

 Evitați alimentele cu un conținut ridicat de grăsimi, în special de origine animală; 

 Nu consumați alcool (inclusiv bere) – vă deshidratează și vă transformă într-o 
potențială victimă a caniculei; 

 Mențineți legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilități), 
interesându-vă de starea de sănătte a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au 
nevoie; 

 Nu lăsați copii/animalele de companie singuri /singure în autoturisme; 

 Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, manifestat de 
dumneavoastră sau copilul dumneavoastră; 

 Creați un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului; 

 Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul, conform 
indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul 
curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente; 

 Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmul 
activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și se vor alterna 
perioadele de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite orin ventilate 
corespunzător. 
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Anexa 2                                                                      

 

REGULI  CE TREBUIE RESPECTATE LA IGIENIZAREA  

TERENURILOR DE VEGETAŢIA USCATĂ 

 

În ultimii ani, serviciile profesioniste şi cele voluntare pentru situaţii de urgenţă au 

fost solicitate şi au intervenit pentru înlăturarea şi limitarea efectelor a sute de situaţii de 

urgenţă provocate prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor menajere, pe 

teritoriul judeţului Mureş.   

În multe cazuri, cetăţenii ard miriştile ori vegetaţia uscată, fără a asigura 

supravegherea, fără a lua măsuri de împiedicare a propagării focului la vecinătăţi, în condiţii 

de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea 

adăposturilor de animale sau depozitelor de furaje, ceea ce conduce la propagarea focului 

la gospodării şi anexele acestora. 

 Nerespectarea măsurilor specifice are consecinţe grave asupra comunităţii prin 

pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului 

înconjurător. 

Pentru informarea cetăţenilor reamintim câteva reguli ce trebuie respectate la 

igienizarea terenurilor şi utilizarea focului deschis: 

 În perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor, 

vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă. 

 Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul 

forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele 

de transport a gazelor naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale 

combustibile, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea 

jarului după terminarea activităţii. 

 Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încât 

arderea să poată fi controlată. 

 Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, 

instalaţii, fond forestier prin executarea de fâşii arate. 

 Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele 

acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje, 200 de metri faţă de liziera pădurii. 

 Arderea se execută numai pe timp de zi. 

 Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai 

după obţinerea permisului de lucru cu focul.  

 Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful 

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în 

acest sens.  

În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, 

constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, 

arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 

combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor 

pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru 

utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea 

focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte 

vecinătăţi. 


