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Astfel, pentru desfă-
şurarea în condiţii cores-
punzătoare a activităţii de 
distribuţie a energiei elec-
trice în iarna 2017-2018, 
Enel Distribuţie Muntenia 
- Zona Reţea Ilfov a ela-
borat un program detali-
at pe măsuri tehnice, or-
ganizatorice şi adminis-
trative pentru trecerea fă-
tă incidente a vârfului de 
sarcină. Iar pentru men-
ţinerea unei stări bune a 
drumurilor, pe timpul se-
zonului rece, şi derularea 
în condiţii optime a trafi-
cului vehiculelor de trans-
port în comun, individua-
le şi de mărfuri sunt pro-
puse a se realiza o serie 
de lucrări, precum asigu-
rarea scurgerii apelor de 
pe carosabil; apărare cu 
panouri parazăpezi şi per-
dele forestiere de protec-
ţie; completarea semnali-
zării rutiere cu indicatoare 
de circulaţie fixe şi mobile 
specifice sezonului de iar-
nă şi, evident, pregătirea 
bazelor de deszăpezire.

Și în Sistemul de Gos-
podărire a Apelor Ilfov - 
Bucureşti s-au propus o 
serie de măsuri cu carac-
ter general, printre ca-
re, spre exemplu, verifica-
rea stării tehnice a echipa-
mentelor hidromecanice şi 
a instalaţiilor de acţionare: 
golirile de fund, descărcă-
tori de ape mari, stavile, 
vane, instalaţii hidraulice, 

instalaţii mecanice, insta-
laţiile electrice, instalaţii-
le de barbotare, instalaţiile 
de încălzire, grupuri elec-
trogene, linii şi staţii 20 
kw sau pregătirea pentru 
exploatarea pe timp fri-
guros a grupurilor elec-
trogene şi a bateriilor din 
dotarea barajelor; verifi-
carea funcţionării vanelor 
aferente golirilor de fund 
şi stavilelor de suprafaţă, 
prin efectuarea de mane-
vre. Ca măsuri specifice 
s-au prevăzut deszăpezi-
rea platformelor tehno-

logice şi a zonelor de ac-
ces la punctele de lucru; 
menţinerea în stare de 
funcţionare a echipamen-
telor hidromecanice de la 
baraje şi noduri hidroteh-
nice; menţinerea în sta-
re de funcţionare a parcu-
lui auto şi de utilaje; apro-
vizionarea cu sare şi nisip 
la cantoane, baraje şi no-
duri hidrotehnice; sparge-
rea gheţii de la vanele şi 
stavilele barajelor şi nodu-
rilor hidrotehnice; efectu-
area manevrelor la echi-
pamentele hidromecanice 
conform regulamentelor 
de exploatare; îndepărta-
rea gheţurilor din dreptul 
descărcătorilor barajelor şi 
nodurilor hidrotehnice etc.

Sănătate și 
siguranță

În vederea protejării 
stării de sănătate şi pre-
venirii îmbolnăvirilor în 
rândul populaţiei din Ilfov 
prin asigurarea unor ser-
vicii medicale de calita-
te, accesibile şi disponibi-
le permanent şi prin iden-
tificarea si controlul fac-
torilor de risc din mediul 
de viaţă şi de muncă, Di-
recţia de Sănătate Publi-
că a judeţului actualizea-

ză permanent baza de da-
te cu persoanele aflate la 
risc (dializaţi, gravide cu 
risc, pacienţi cronici, per-
soane cu nevoi speciale) 
şi o transmite către ISU 
şi Prefectura Ilfov. Efec-
tuează controale în uni-
tăţi sanitare de orice tip, 
în scopul verificării depis-
tării, înregistrării şi rapor-
tărilor bolilor respiratorii 
acute; în scopul verificării 
înregistrărilor, raportări-
lor şi asigurării condiţiilor 
de izolare a bolnavilor cu 
boli respiratorii acute ca-
re se prezintă la camerele 
de gardă şi UPU sau pen-
tru verificarea asigurării 
confortului termic în toate 
unităţile sanitare. Conti-
nuă vaccinarea antigripa-
lă a grupelor populaţiona-
le la risc şi verifică asigu-
rarea medicamentelor şi 
materialelor sanitare ne-
cesare tratării afecţiunilor 
specifice sezonului rece; 
verifică dotarea cu echi-
pament de protecţie spe-
cific (măşti) în unităţile 
sanitare din judeţ sau asi-
gurarea unui microclimat 
corespunzător, a mobilie-
rului, a cazarmamentului, 
a unui meniu corespunză-
tor caloric în cadrul unită-
ţilor de asistenţă medico-

socială. De asemenea, ve-
rifică condiţiile de muncă 
pentru angajaţii care lu-
crează în mediul exterior 
şi asigurarea de către an-
gajator a echipamentului 
de lucru specific.

Serviciul de ambulan-
ţă Bucureşti - Ilfov şi-a sta-
bilit, de asemenea, o serie 
de măsuri pentru sezonul 
rece: aprovizionare cu me-
dicamente şi material sani-
tare pentru toată perioa-
da de iarnă; aproviziona-
rea şi echiparea cu materi-
ale specifice sezonului rece 
pentru ambulanţe; întreţi-
nerea permanentă în sta-
re de funcţionare a între-
gului parc auto, având gri-
jă să funcţioneze în para-
metri optimi şi instalaţiile 
de încălzire ale ambulan-
ţelor sau asigurarea pen-
tru personalul medical şi 
paramedical a echipamen-
tului de protecţie împotriva 
temperaturilor scăzute şi a 
umezelii. Trusele medica-
le - pe lângă conţinutul din 
normative - vor fi dotate 
cu medicamente specifice 
pentru afecţiunile de se-
zon (antibiotice, antitermi-
ce). Se vor urmări aprovizi-
onarea magaziei de mate-
riale sanitare cu saltele ter-
mice pentru incubatoarele 
de transport nou-născuţi 
şi suplimentarea număru-
lui de echipaje atunci când 
situaţiile impun această 
măsură.

Planuri de apărare 
și servicii de 
permanență la 
sediul primăriilor

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Bucu-
reşti-Ilfov propune o se-
rie de măsuri pentru ges-
tionarea situaţiilor de ur-
genţă la nivel judeţean 
şi local: verificarea tehni-
cii specifice şi a stocuri-
lor de materiale necesare 
acţiunilor de deszăpezire; 
verificarea şi actualizarea 
în regim de urgenţă a pla-
nurilor proprii şi acţiuni 
specifice sau cele asocia-
te gestionării unor astfel 
de evenimente, precum 

şi elaborarea planurilor de 
cooperare a structurilor 
abilitate în domeniu; asi-
gurarea reprezentanţilor 
în structurile de mana-
gement al situaţiilor de 
urgenţă organizate la ni-
velul judeţului şi actuali-
zarea componenţei Gru-
pului de suport tehnic 
pentru gestionarea situ-
aţiilor de urgenţă gene-
rate de fenomenele me-
teorologice periculoase 
specifice iernii; asigura-
rea fluxului informaţional 
la nivel local pentru pune-
rea în aplicare a măsuri-
lor de pregătire, preveni-
re şi răspuns, cuprinse în 
planurile de apărare spe-
cifice; asigurarea funcţi-
onării la capacitate nor-
mală a tuturor compo-
nentelor Sistemului Naţi-
onal pentru Managemen-
tul Situaţiilor de Urgen-
ţă care au obligaţia de a 
asigura resursele umane, 
materiale şi financiare în 
scopul gestionării fiecărei 
funcţii de sprijin pe care 
o asigură potrivit preve-
derilor HG 557/2016 pri-
vind managementul tipu-
rilor de risc; transmite-
rea atenţionărilor şi aver-
tizărilor hidrometeorolo-
gice către membrii Comi-
tetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Ilfov şi 
Comitetele Locale pentru 
Situaţii de Urgenţă; infor-
marea populaţiei cu pri-
vire la regulile şi măsuri-
le de protecţie ce trebuie 
respectate în asemenea 
situaţii; instruirea perso-
nalului şi asigurarea exe-
cutării serviciului de per-
manenţă la sediile primă-
riilor când situaţia impu-
ne acest lucru; actualiza-
rea şi verificarea spaţiilor 
în care poate fi asigura-
tă relocarea, cazarea şi 
hrănirea persoanelor sur-
prinse în trafic sau afec-
tate de fenomenele me-
teorologice periculoase 
sau des făşurarea de acţi-
uni de informare preventi-
vă a populaţiei privind fe-
nomenele meteorologice 
prognozate şi eventualele 
efecte ale acestora.

Măsuri și termene stricte pentru traversarea cu bine a perioadei reci

Comandamentul pentru situații de 
urgență constituit la nivelul Prefecturii 
județului Ilfov a stabilit programul de 
măsuri ce vor fi întreprinse până în martie 
2018, ”în scopul desfăşurării activităților 
din domeniul energetic, transporturi, 
protecția mediului şi ocrotirea sănătății 
populației în condiții corespunzătoare 
de calitate şi siguranță în sezonul rece, 
precum şi pentru asigurarea climatului de 
ordine şi siguranță publică”.
Vor fi implicate administrațiile publice 
locale şi județene, serviciile publice 
deconcentrate, precum şi agenții 
economici de pe teritoriul județului.

Carmen istrate

Prefectura Ilfov își dorește iarnă fără probleme


