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CJI a anunțat că în ce-
le șase baze de deszăpezi-
re din Ilfov sunt pregăti-
te 69 de utilaje (autogre-
dere, vole, încărcătoare 
frontale, autobasculante 
cu lamă și sărăriță, utilaje 
multifincționale Unimog), 
1.200 de tone de mate-
rial antiderapant și 1.200 
de metri cubi de nisip. Uti-
lajele multifuncționale și 
autobasculantele au fost 
dotate cu GPS-uri, pen-
tru a putea fi localizate cu 
ușurință. Pentru a preveni 
blocajele rutiere în zonele 
cunoscute pentru acumu-
lări de zăpadă, angajații 
Serviciului de Drumuri din 
subordinea CJI au montat 
20 de kilometri de para-
zăpezi. În fiecare bază de 
deszăpezire operatorii au 
avut program de perma-
nent, iar pentru cetățeni 
a funcționat nonstop un 
număr de telefon unde au 
putut fi anunțate eventua-
le probleme.

Recomandări IGSU
Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Dea-

lul Spirii” București-Ilfov 
a recomandat populației 
să aibă în vedere câteva 
măsuri de prevenire a si-
tuațiilor de urgență:
 ”Informați-vă perma-
nent asupra condițiilor 
meteorologice și evoluția 
acestora, transmise de au-
toritățile centrale și locale, 
respectiv de mass-media;
 Evitați orice călătorie 
dacă nu este absolut ne-
cesară și informați-vă da-
că pe traseul ales nu sunt 
drumuri blocate;
 Dacă plecați cu ma-
șina, verificați funcționa-
rea sistemului de încălzi-
re și aveți în vedere do-
tarea cu lanțuri antidera-
pante, pături, apă, lopată 
și combustibil de rezervă;
 În cazul în care auto-
vehiculul este înzăpezit în 
afara localităților, trebuie 
să vă păstrați calmul și să 
luați următoarele măsuri:
 Trageți pe dreapta și 
porniți luminile de avarie, 
nu părăsiți autovehiculul 
dacă nu vedeți în apro-
piere o clădire în care ați 
putea să vă adăpostiți;
 Anunțați evenimentul 

la 112, indicând locul în 
care ați rămas blocat;
 Rămâneți în autovehi-
cul până la sosirea echi-
pelor de salvatori;
 Porniți motorul și sis-
temul de încălzire perio-
dic pentru a menține cald 
în interior, îndepărtând 
zăpada ce poate înfunda 
țeava de eșapament;
 Porniți lumina din in-
terior pe timp de noapte, 
pentru ca echipele de sal-
vare să vă localizeze.
 A fost recomanda-
tă și instalarea aplicației 
oficiale a Departamen-
tului pentru Situații de 
Urgență, DSU, pentru 
dispozitivele mobile, dis-

ponibilă în Google Play și 
App Store, prin interme-
diul căreia se pot primi 
notificări despre situațiile 
de urgență apărute, în 
timp real”.

Paza bună trece 
primejdia!

A doua zi, după o 
noapte în care operatorii 
de deszăpezire s-au aflat 
în teren, CJI a anunțat 
că ”s-a acționat în tot ju-
dețul cu lame și sărări-
țe, în special în zona de 
sud-est, unde a nins mai 
mult: Cernica, Bălăcean-
ca, Berceni, Copăceni, 1 
Decembrie, Dărăști, Mă-

gurele”. Vineri, tot CJI 
preciza că echipele și uti-
lajele de deszăpezire sunt 
încă în alertă pe drumuri-
le județene din Ilfov, iar 
Constantin Călinoiu, di-
rectorul Direcției Investiții 
din cadrul CJI, a explicat 
că se acționa pentru de-
gajarea zăpezii de pe 
marginea drumurilor.

Intervenții rapide 
ale ISU B-If

Inspectoratul pen-
tru Situații de Urgență 
București-Ilfov (ISU B-If) 
a gestionat în intervalul 
codului portocaliu, în Il-
fov, 19 situații: în 8 a fost 
vorba despre copaci căzuți 
pe carosabil, 1 element 
de construcție doborât de 
vânt, 4 stâlpi căzuți și 6 al-
te elemente desprinse.

Comitetul 
Județean pentru 
Situații de Urgență 
a dispus măsuri

În urma întruni-
rii Comitetului Național 
pentru Situații Spe-
ciale de Urgență și a 
videoconferinței condusă 
de ministrul Afacerilor In-
terne, Ion Marcel Vela, tot 
pe 5 februarie, legat de 
același context al codului 
portoclaiu de vreme rea, 

s-a desfășurat, la sediul 
Prefecturii Ilfov, și ședința 
extraordinară a Comi-
tetului Județean pentru 
Situații de Urgență Ilfov. 
S-au transmis Comitete-
lor Locale pentru Situații 
de Urgență constituite la 
nivelul unităților adminis-
trativ-teritoriale măsuri 
specifice, menționând 
printre altele, următoa-
rele:
• instituirea serviciului de 
permanență la sediul pri-
măriilor pe toată perioada 
avertizării meteorologice; 
• informarea cetățenilor 
asupra fenomenelor me-
teorologice prognoza-
te; • societățile contrac-
tante deținătoare de uti-
laje de deszăpezire să ai-
bă în vedere să acționeze 
cu prioritate pentru de-
gajarea străzilor/drumu-
rilor care asigură acce-
sul spre unitățile de pom-
pieri, secțiile de poliție, 
stațiile de Ambulanță, 
unitățile de învățământ; • 
cooperare permanentă cu 
reprezentanții Poliției Ruti-
ere pentru a cunoaște în 
orice moment condițiile de 
trafic.

Direcția de Sănăta-
te Publică Ilfov a întocmit 
evidența persoanelor ca-
re necesită dializă, a gra-
videlor și a persoanelor 
cu afecțiuni grave.

Primul cod de vreme rea a fost trecut cu bine!

Săptămâna trecută, miercuri, 5 februarie, 
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) 
a emis o avertizare de cod portocaliu de viscol 
pentru mai multe județe din țară, printre care 
și Ilfov, dar și pentru Capitală (valabilitate 
05.02.2020, ora 17.00 - 06.02.2020, ora 08.00, 
fenomenele prognozate constând în intensificări 
susținute ale vântului, cu viteze la rafală de peste 
60…70 km/h, precipitații mixte, apoi ninsoare 
și depunere de strat de zăpadă). Autoritățile 
județene s-au mobilizat imediat - Consiliul 
Județean Ilfov (CJI) a anunțat convocarea, de 
urgență, a Comandamentului de iarnă, iar la sediul 
Prefecturii Ilfov s-au reunit membrii Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență.

Carmen Istrate

Autorităţile locale şi judeţene, 
prinse pregătite de prima ninsoare


