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Măsuri dispuse de către prefectul Capitalei pentru perioada de caniculă – 2021 
 
 

La nivelul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a fost 
aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor caniculei la nivelul 
municipiului Bucureşti în vara anului 2021. 

În calitatea sa de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii 
de Urgenţă, prefectul Capitalei a solicitat primarului general şi primarilor sectoarelor să 
dispună măsurile ce se impun pentru punerea în aplicare a prevederilor planurilor proprii 
de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei pe teritoriul 
administrativ de competenţă. 
 Un accent deosebit se va pune pe:  

- identificarea spaţiilor pentru acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate 
de temperaturi extreme; 

- identificarea numărului persoanelor care se încadrează în grupa de risc crescut 
de evoluţie nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculară, precum şi a  
măsurilor  pentru prevenirea degradării stării de sănătate a acestora; 

         -  înştiinţarea populaţiei cu privire la regulile de comportare în astfel de situaţii,  
inclusiv a modului în care populaţia poate solicita sprijin şi informaţii referitoare la 
serviciile de urgenţă de care pot beneficia din partea autorităţilor publice locale (număr 
TelVerde, asigurarea permanenţei, pliante informative ş.a.) 

- activarea punctelor de prim ajutor, în spaţiile identificate şi semnalizate vizibil,  
în special în zonele intens circulate şi asigurarea în cadrul acestora a unor 
condiţii optime de desfăşurare a activităţii; 

- funcţionarea neîntreruptă a sistemelor centralizate de distribuire a apei potabile; 
- avertizarea populaţiei cu privire la întreruperea lucrului în aer liber în miezul 

zilei; 
- adaptarea programului instituțiilor publice din subordine, astfel încât deplasarea 

populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi 
extrem de ridicate; în mod similar vor fi formulate recomandări pentru 
modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de 
aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii; 

- informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu 
privire la durata şi intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate; 

- aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile; 
- acţiuni de prevenire a producerii incendiilor, îndeosebi a incendiilor de 

vegetaţie. 
           De asemenea,  prefectul municipiului Bucureşti a solicitat S.C. APA NOVA S.A 
să dispună aplicarea măsurilor generale de prevenire şi diminuare a efectelor 
temperaturilor extreme asupra populaţiei, cu accent deosebit pe:  

- asigurarea alimentării continue cu apă potabilă a cişmelelor existente pe raza 
municipiului Bucureşti; 
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- asigurarea continuităţii alimentării cu apă pentru marii consumatori industriali; 
- supravegherea permanentă a calităţii apei din surse şi a calităţii apei potabile din 

reţeaua de distribuţie; 
- cooperarea cu toate structurile care au atribuţii în acest domeniu. 

 
În acelaşi timp, în scopul gestionării corespunzătoare a situaţiilor deosebite ce se 

pot produce ca urmare a temperaturilor extreme ce pot apărea în perioada verii, S.C 
ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA i-a fost solicitat să transmită, în timp util, către 
Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile sectoarelor, înştiinţări privind întreruperile 
de alimentare cu energie electrică, în mod deosebit cele care vor avea loc pe timpul zilei.  
 

Totodată, instituţiilor cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de 
control le-a fost adresată rugămintea de a dispune intensificarea acţiunilor de control care 
să vizeze în mod deosebit: 

- respectarea condiţiilor de depozitare, prelucrare, transport şi comercializare a 
produselor de origine animală uşor perisabile; 

- respectarea prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2000, privind 
măsurile ce pot fi aplicate în perioada cu temperaturi extreme pentru protecţia 
personalului încadrat în muncă, aprobată prin Legea nr.436/2001; 

- respectarea măsurilor de prevenire şi apărare împotriva incendiilor în locaţiile cu 
acest risc; 

- respectarea regulilor de depozitare a deşeurilor menajere; 
- controlul locaţiilor în care sunt amenajate ştranduri, precum şi a locaţiilor 

interzise scăldatului, privind respectarea regulilor de igienă colectivă. 
 
 
 
 
 


