
ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR TNTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL NEAMŢ  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor 

fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase COD PORTOCALIV 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Neamţ: 

Având în vedere prevederile Dispoziţiei Secretarului de Stat, Şef al 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă  nr. 906 din 30.06.2021; 

Ţinând cont de Avertizarea meteorologică  COD PORTOCÂLIU nr. 83 

din 30.06.202 1, emisă  de Administraţia Naţională  de Meteorologie, referitoare 

Ia vijelii puternice, grindină, cantităţi de apă  importante, care se vor manifesta în 

perioada 30.06.2021, ora 14:00 - 01.07.2021, ora 06:00; 

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgen(ă  a 

Guvernzdui nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situagiilor 

de Urgenţă, cu modifîcările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Pe perioada averti7.ării meteorologice COD PORTOCALIU 

instituţiile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă  generate de fenomenele 

hidro-meteorologice periculoase pun în aplicare măsurile stabilite prin Hotărârea 

Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă  nr. 66 din 27.05.2021 privind aprobarea 



măsurilor pentru reducerea efectelor fenornenelor meteorologice şi hidrologice 

periculoase COD PORTOCALIU. 

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Petrodava aI judeţului 

Neamţ  va avertiza populaţia din zonele vulnerabile sau expuse riscului la 

inundaţii prin transmiterea de mesaje prin sistemul RO-ALERT, la primirea 

avertizărilor now-casting ce vizează  manifestări extreme. 

Art. 3. Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Neamţ  va dispune măsuri pentru 

creşterea capacităţilor de intervenţie astfel încât să  fie asigurate toate misiunile 

în raport cu evoluţia situaţiei din teren. 

Art. 4. După  primirea prezentei hotărâri, primarii vor dispune întrunirea 

comitetelor Iocale pentru situaţii de urgenţă  în şedinţă  extraordinară  pentru a 

stabili modalitatea de aplicare a măsurilor din prezenta 1iotărâre, la specificul 

localităţii. 

Art. 5. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă  vor mediatiza prin 

mijloacele media şi on-line măsurile ce trebuie respectate de populaţie în cazul 

producerii unei furtuni, prevăzute în anexă  Ia prezenta hotărâre. 

Art. 6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Pelrodava al judeţului 

Neaniţ  va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 

PREFECT 

Nr. 73 
Piatra Neamţ, 30 iunie 2021 



Anexă  la IICJSU nr. 73 din 30.06.2021 

MÂSURI 
ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI FURTUNJ 

!. ÎNAINTE DE FIJRTUNĂ: 
- Întrerupeţi oricc activităţi în aer liher. 
Intraţi in locuinţă. într-o construcţie ori într-un autoturisrn (deşi s-ar putca să  fiţi 

rănit în cazulin care trăsnetul loveşte rnaşina. sttnteţi muli mai protejat în inteiiorul 
vehiculului decât în exterior). 
- lnchideţi 1restree şi uşile. 
- Evitaţi duşurilc ori sălile de baie. Conductele fixe ale instalaţiilor pot conduce 
electricitate. 
- Utilizaţi telefoanele cu tk doar în situaţii de urgenţă. Telefoanele fără  fir ori 
mobilele sunt sigure în utilizare. 
- Deconectaţi aparatele şi alte echipamenie electrice precum cornputerele şi 
aparatele de aer condiţionat. Accstea pot fi defectate ca unnare a descărcărilor 
electrice atrnosferice. 

IL ÎN TIMPUL UNEI FURTUNI: 
- Atunci când sirnţiţi că  părul vi se ridică  este un indiciu că  există  pericolul unui 
fulger. 
- Aşezaţi-vă  ghemuit Ia părnânt. Puneţi-vă  rnâinilc pe urechi şi cap, iar capul între 
genunchi. 
- Faceţi-vă  o ţintă  cât niai rnic posibilă  si reduceţi contactul cu pământiil. 
- Nu vă  intindeţi pe pământ. 
- Evitaţi: obiectele înalte, precurn un copac înalt izolat în arie deschisă, cârnpuri, 
plaje sau o arnbarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, 
echipamente de ferrnă, rnotociclete, biciclete, etc. 
- Evitaţi drurnurile inundate (mers. şofat)! Un curent de apă  adnc de doar 15 cm 
te poate dczechilibra, iar unul adânc de peste 30 cln poate lua un autoturisrn. 
- Dacă  vă  aflaţi în pădure, căutaţi adăpost într-o zonă  cu copaci rnai puţin înalţi. 
- Dacă  sunteţi într-o zonă  descliisă, mergeţi spre o zonă  joasă  precum o vale. 
- Dacă  sunteţi pe un lac, ajungeţi la mal de urgenţă  şi adăpostiţi-vă  imediat. 

Hl. DUPĂ  FURTUNĂ: 
- Aveţi grijă  la tire]e de curent electric căzrne (niai ales în apă). poduri avariate 
parţial sau tozal. arbori sau cădiri afectate de irtună. 
- Dacă  aţi identificat persoanc inconşticnte, lovite de trăsnet: Solicitaţi iniediat 
aiutor medical la numărul de urgenţ i 1 1 2 Persoanele lovite de trăstiet pot suferi 
arsuri, leziuni neurologice sau paralizia rnuşchilor respiratori, fapt ce poate pFovoca 
stop •cardio-respirator. 	 . - 	. ... 
- Daca sunteţi inslrui, aplicaţi proccdurilc dc fcsuscitare cardio-respiratorie 
(compresiuni toracice extenie şi veinilaţia artiflcială). 


