Primăria Municipiului Piatra Neamţ
Biroul Managementul Situaţiilor de Urgenţă

MĂSURI DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR
PREMERGĂTOARE SEZONULUI ESTIVAL

Prevenirea incendiilor are ca scop eliminarea producerii acestor evenimente nedorite.
Aceasta se realizează printr-o serie de măsuri constructive, tehnice şi organizatorice pe care
oamenii le iau pentru a nu permite producerea incendiilor. Dacă atunci când, din diferite
cauze şi în anumite împrejurări, acestea se produc, propagarea dezvoltării focului şi fumului
este limitată.
Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate necesită aplicarea unor forme şi
procedee operaţionale, pentru realizarea prevenirii populaţiei şi turiştilor, precum şi
limitarea urmărilor potenţialelor stări de urgenţă ce se pot produce în perioada sezonului
estival.
Informarea cetăţenilor privind riscurile ce pot apărea în perioada sezonului estival,
cu accent pe măsurile şi mijloacele de ordin preventiv; asigurarea legăturilor cu celelalte
organe ale administraţiei publice locale şi cu populaţia din zonă; elaborarea şi difuzarea
prin mass-media a unor materiale cu tematică de protecţie împotriva incendiilor, specifică
sezonului estival;
Se vor urmării îndeplinirea următoarelor obiective:
- planificarea şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie, pe întreaga
zonă de competenţă, cu preponderenţă în zonele turistice;
- intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor
evenimentelor cu urmări negative, specifice sezonului estival în întreaga zonă de
competenţă;
- dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice de
agrement pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror situaţii de urgenţă;
- verificarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
- îndepărtarea vegetaţiei uscate din zonele cu pericol de extindere a incendiilor;
- asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea
misiunilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, în condiţiile prognozei de
secetă hidrologică, alte dezastre, în zonele cu potenţial turistic, limitarea şi înlăturarea
efectelor acestora prin intervenţii operative;

ORGANIZAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR
Adoptarea măsurilor, executarea acţiunilor organizate pentru asigurarea climatului
de normalitate, prevenirea şi protecţia în localităţile şi zonele turistice, se vor realiza cu
efective specializate, profesioniste, cu aportul personalului ce încadrează biroul
managementul situaţiilor de urgenţă de la nivelul municipiului, şi nu în ultimul rând cu
sprijinul populaţiei din zonele unde se produc situaţii de urgenţă.
MĂSURI
- asigurarea intervenţiei operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
incendii;

Serviciile abilitate vor întreprinde măsurile necesare, după caz, pentru:
1. Asigurarea necesarului de apă pentru populaţie şi economie pe timpul sezonului estival;
2. Stabilirea unor planuri de restricţii în alimentarea cu apă, care să fie puse în aplicare
atunci când situaţia o impune;
3. Stabilirea „treptelor” de diminuare a debitelor resurselor de apă în scopul folosirii
judicioase a resursei la dispoziţie potrivit următoarei priorităţi: alimentarea cu apă pentru
populaţie, sectorul industrial şi agricultură;
4. Identificarea surselor suplimentare de apă în vederea asigurării captării din alte surse şi
construirea de baraje simple de-a lungul apelor curgătoare
5. Spălarea, curăţarea, igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă;
6. Revizia şi repararea staţiilor de ridicare a presiunii apei pentru blocurile turn;
7. Verificarea, repararea şi înlocuirea hidranţilor de incendiu defecţi;
8. Curăţarea căminelor de vane;
9.Verificarea tehnică a echipamentelor mecano-hidro-electrice din cadrul staţiei de captaretratare, pompare apă potabilă;
10. Verificarea tehnică a echipamentelor din căminele de vane de pe reţeaua de apă
potabilă a oraşului;

ALTE RECOMANDĂRI:

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
- anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
- stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenţie.

