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MĂSURILE C.L.S.U. BOTOSANI
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INZĂPEZIRILOR , ÎNGHETULUI,
ALUNECUSULUI SI A ALTOR FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE SPECIFICE
SEZONULUI RECE

Menţinerea şi acceptarea climatului de normalitate necesită persistenţa măsurilor adoptate,
precum şi aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale, pentru realizarea prevenirii populaţiei şi
limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul de iarnă 2012-2013,
pe teritoriul municipiului Botosani.
Pentru acest sezon, instituţiile cu responsabilităţi vor acţiona pentru asigurarea unui climat de
normalitate, cu măsuri sporite pe timpul sărbătorilor de iarnă cu preponderenţă în locurile unde se
adună public numeros şi se organizează diverse evenimente specifice (spectacole în aer liber, în săli,
programul de Revelion).
Situatiile de aplicare a acestor măsuri pe teritoriul municipiului Botosani sunt determinate de
producerea inzăpezirilor , înghetului , alunecusurilor , si a altor fenomene meteorologice periculoase
specifice sezonului rece .
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de
iarnă, se vor executa următoarele acţiuni şi dispune următoarele măsuri specifice:
1.
Analiza în cadrul şedinţelor de pregătire ale Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, ale S.V.S.U, S.P.S.U. si ale Celulelor de Urgentă a zonelor
preponderent dispuse înzăpezirilor din teritoriile lor administrative, a concluziilor
desprinse în anii anteriori pentru înlăturarea efectelor negative cu accent pe cauzele care
au determinat unele disfuncţii, în vederea asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea
repetării acestora în etapa următoare, materializate în planuri de acţiune proprii, în care
să fie angrenate toate resursele tehnice şi umane la dispoziţie.

Termen: permanent;

Răspund: Presedintele C.L.S.U Botosani, şefii instituţiilor şi operatorilor
economici din cadrul C.L.S.U. Botosani
2.
Se va solicita managerilor de instituţii şi operatori economici, să execute prin
SPSU ori cadrele tehnice atestate activităţi de control tehnic de specialitate privind
prevenirea incendiilor, pentru remedierea deficienţelor constatate şi asigurarea bunei
funcţionări a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a
instalaţiilor ori a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Termen luna decembrie
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Răspunde Responsabilul P.S.I. municipiul Botosani
3.
Anticiparea evenimentelor care se pot produce ca urmare a fenomenelor
meteorologice specifice iernii şi luarea măsurilor de înlăturare sau limitare a acestora
împreună cu celelalte organe abilitate, pentru evitarea izolării unor cartiere sau artere de
circulaţie rutieră constituirea în acest sens a unor rezerve de intervenţie care să poată
acţiona în cazul unor astfel de evenimente.

Termen premergător şi pe timpul sezonului rece

Răspunde – C.L.S.U. Botosani
4.
Actualizarea şi verificarea viabilităţii planurilor proprii de protecţie şi
intervenţie în situaţi de urgenţă, inclusiv a planurilor de cooperare şi de acţiune întocmite
în acest sens în scopul participării eficiente în caz de necesitate. Verificarea şi completarea
echipamentelor şi materialelor prevăzute pentru intervenţie în situaţii de urgenţă.

Termen: 15.12.2012;

Răspunde: Şefii tuturor instituţiilor cu atribuţii.
5.
Asigurarea necesarului de combustibil pentru încălzirea şcolilor,
dispensarelor şi a persoanelor nevoiaşe de către Consiliile Locale şi depozitele de materiale
şi combustibil.

Termen: pe toata perioada sezonului rece

Răspunde: Consiliul Local Botosani - S.P.A.Z.A Botosani. Serviciul
Edilitare, SPLAS;
6.
Reorientarea forţelor, mijloacelor şi materialelor pentru intervenţie, în
funcţie de solicitări şi posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi cu precădere pe timpul
sărbătorilor de iarnă, pentru acoperirea întregului teritoriu de competenţă, punându-se
accent pe zonele unde se înregistrează constant afluenţă mare de public, în scopul
prevenirii sau limitării efectelor blocajelor traficului de circulaţie produse de ploi, ceaţă
sau căderi masive de zăpadă; pregătirea rezervelor de forţe şi mijloace pentru a desfăşura
activităţi operative temporare, destinate combaterii urmărilor fenomenelor specifice
sezonului de iarnă.

Termen: permanent;

Răspund: Preşedintele C.L.S.U., S.C. Urban Serv S.A., Serviciul de Politia
Rutieră;
7.
Instalaţiile şi echipamentele tehnologice vor fi protejate împotriva efectelor
fenomenelor meteorologice periculoase ( temperaturi scăzute, înzăpeziri, polei depuneri de
gheaţă şi chiciură, furtuni, viscol, alunecări de teren, etc.). În acest scop se vor lua
următoarele măsuri:
a.înlocuirea geamurilor sparte de la toate construcţiile în exploatare;
b.repararea tâmplăriei deteriorate de la construcţiile în exploatare;
c. repararea jaluzelelor de la prizele de aer pentru a asigura mobilitatea acestora
(închiderea în situaţii de temperaturi scăzute sau vânt puternic, respectiv deschiderea
pentru asigurarea evacuării aerului viciat şi introducerea de aer proaspăt);
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d. menţinerea deschisă numai a prizelor de aer necesare pentru evacuarea aerului
viciat şi introducerea aerului proaspăt;
e. repararea aparatelor electrice de încălzire a construcţiilor cât şi a instalaţiilor
şi echipamentelor tehnologice;
f. menţinerea în stare de funcţionare a dispozitivelor de măsurare şi reglare a
temperaturii în încăperile acumulatoarelor statice;
g. completarea cu ulei până la nivelul prescris a echipamentelor cu ulei (
transformatoare, mecanisme oleopneumatice, întrerupătoare cu ulei, dispozitive de
acţionarea a întrerupătoarelor SF6 110 kv).

Termen: permanent

Răspund: manageri, şefi centre, gestionarii clădirilor şi instalaţiilor;
8.
Identificarea prin Politia Locală si Serviciul de Asistentă Socială a Primăriei
Botosani, a persoanelor fără adăpost şi a locaţiilor în care acestea pot fi găsite, în perioada
sezonului rece şi stabilirea locaţiilor unde aceste persoane pot fi cazate şi hrănite.

Termen: premergător şi pe timpul sezonului rece

Răspund – Politia Locală, S.P.L.A.S. Botosani;
9.
Întocmirea şi transmiterea zilnică, la orele 06:00 şi 13:00, a rapoartelor
operative de către toate structurile care intervin pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă pe timpul sezonului rece, la Secretariatul Tehnic
al Comandamentului de dezăpezire

Termen: atunci când situaţia operativă o impune ;

Raspund: şefii structurilor de intervenţie;
10.
Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în executarea atribuţiilor
specifice ce revin fiecărei instituţii/agent economic, potrivit competenţelor realizându-se
totodată schimb permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative.

Termen: permanent;

Raspund: Secretariatul Tehnic al C.L.S.U. Botosani, şefii structurilor
implicate;
11.
Verificarea modului de funcţionare a instalaţiilor de epurare a apelor uzate,
gazelor reziduale şi a modului de colectare şi depozitare a reziduurilor orăşeneşti şi
industrial în care circulaţia pe drumurile publice este îngreunată de căderi masive de
zăpadă sau alte fenomene meteo periculoase.

Termen: atunci când este cazul;

Răspund: Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu;
12.
Menţinerea permanentă în stare de funcţionare, de către echipe specializate
de intervenţie dotate cu mijloace auto şi utilaje specifice, a sistemului de distribuţie a
gazelor naturale şi remedierea în cel mai scurt timp a tuturor avariilor apărute în reţea.

Termen : permanent;

Răspunde – S.C. E-on Gaz punct distributie Botosani;
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13.
Directia de Sănătate publică Botosani va urmări asigurarea aprovizionării
unitătilor din reteaua medical, cu reserve de produse farmaceutice necesare continuării
profilaxiei în sezonul rece.

Termen: permanent

Răspunde: Membru C.L.S.U.- reprezentant DSP Botosani;
14.
Informarea operativă a Centrului Operational al I.J.S.U.”N. Iorga”Botosani
despre pericolul ori producerea unor situatii de urgentă.

Termen: permanent;

Răspunde: C.L.S.U. Botosani;
15.
Controlul permanent si analiza periodic a modului în care se desfăsoară
activitătile planificate în C.L.S.U. Botosani în adoptarea planurilor în functie de situatiile
apărute.

Termen: lunar

Răspunde: presedintele C.L.S.U. Botosani;
16.
Înformarea permanenta a Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de
Urgentă despre măsurile adoptate, misiunile desfăsurate, problemele si situatiile deosebite
constatate de către structurile specializate în înterventie în zona de competentă.
 Termen: permanent
 Răspunde: Secretariatul Tehnic al C.L.S.U. Botosani.
Sef C.O.A.T.
Inspector Curcă Sorin
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