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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZÃU

10 ianuarie 2017
Persoane de contact:
plt. adj. şef Prahoveanu Vasile
plt. maj. Creţu George
Tel : 0751140762

Având în vedere avertizările meteorologice COD GALBEN şi COD
PORTOCALIU emise pentru următoarea perioadă, ce menţionează ninsori moderate
cantitativ şi viscol puternic, viteze ale vântului de 70...80 km/h, reducând astfel
vizibilitatea sub 50 m şi local troienind zăpada, totodată ţinând cont de CODUL
PORTOCALIU de ger persistent valabil în cursul zilei de astăzi 10.01.2017,
începând cu ora 12:00 s-a reunit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
stabilindu-se următoarele măsuri:
- activarea grupelor operative pentru conducerea şi coordonarea cu
promptitudine a intervenţiilor, în scopul optimizării misiunilor orientate spre
siguranţa cetăţeanului;
- Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei la nivelul
Instituţiei Prefectului – rămâne activat;
- asigurarea permanenţelor la sediile primăriilor şi activarea componentei
preventive din Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
- toate unitățile de învățământ rămân închise în intervalul 10-13 ianuarie 2017.
De asemenea, au fost dispuse măsuri ce au avut în vedere persoanele fără
adăpost, respectiv persoanele cu dizabilităţi, gravidele şi persoanele cu probleme
medicale majore – dializaţi, fiind asigurat transportul şi internarea acestora la spaţiile
de adăpostire, respectiv unităţile medicale competente.
Din punct de vedere operativ, până la restabilirea stării de normalitate,
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a dispus dislocarea la nivelul
judeţului Buzău a două grupări de sprijin formate din două şenilate/UTV (din cadrul
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I.S.U. Sibiu, I.S.U Mureş), o autospecială de transport personal şi victime multiple
(din cadrul I.S.U. Mureş), o autofreză de zăpadă multifuncţională(din cadrul I.S.U.
Bacău), un autocamion de intervenţie(din cadrul I.S.U. Alba).
Situaţia operativă este monitorizată permanent prin Centrul Operaţional
Judeţean, toate instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă fiind
pregătite să intervină ori de câte ori va fi nevoie.
Pentru evitarea situaţiilor extreme ce pot pune în pericol viaţa şi sănătatea celor
implicaţi - victime şi salvatori deopotrivă, facem apel la persoanele aflate în zonele
vizate de avertizările meteorologice să respecte indicaţiile personalului ce acţionează
pentru limitarea efectelor acestor fenomene periculoase.
Pentru prevenirea unor situaţii nedorite recomandăm cetăţenilor să îşi asigure un
mimim de materiale:
- sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile
circulabile;
- unelte de îndepărtare a zăpezii;
- combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi
încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu
jaluzele exterioare;
- rezervă de apă şi alimente neperisabile.

Totodată, recomandăm conducătorilor de autovehicule să evite deplasările, însă
dacă este absolut necesar, înainte de a porni la drum, să se intereseze cu privire la
starea traseului pe care urmează să îl parcurgă, situaţia meteorologică existentă şi să îşi
echipeze autovehiculul cu anvelope corespunzătoare sezonului rece.
În timpul deplasării, cei de la volan trebuie să manifeste permanent prudenţă, să
reducă viteza de deplasare în zonele cu carosabil alunecos, precum şi în apropierea
trecerilor pentru pietoni, să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin
curăţarea parbrizului, lunetei şi geamurilor laterale, să păstreze în mers o distanţă
suficient de mare faţă de vehiculele dinainte, pentru a putea opri în condiţii de
siguranţă, să nu frâneze sau să vireze brusc şi să utilizeze, cu precădere, frâna de
motor.
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În acest sens, respectaţi îndrumările şi indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic
sau în filtrele instituite.
Reţineţi că pentru nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie pe un
anumit sector de drum, conform legislaţiei rutiere se aplică o sancţiune
contravenţională cu amendă în cuantum de 4 - 5 puncte amendă şi se suspendă dreptul
de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 30 de zile.
De asemenea, daca viscolul îi blochează în trafic în afara localităţilor:
- să tragă pe dreapta, să pornească luminile de avarie şi să prindă o „cârpă” pe antena
radio ori la geam;
- să anunţe evenimentul la numărul de urgenţă 112 indicând locul unde a rămas blocat;
- să rămână în autoturism până ce forţele de intervenţie ajung la faţa locului şi să nu
părăsească autoturismul dacă nu văd în apropiere o clădire în care ar putea să se
adăpostească;
- să pornească motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare oră,
pentru a menţine cald în interior şi să cureţe periodic zăpada de pe ţeava de eşapament;
- o persoană trebuie să fie trează, în orice moment, pentru a vedea forţele de salvare;
- să pornească lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să vă
localizeze;
-să se asigure că au suficient combustibil la plecarea în călătorie.

BIROUL DE COMUNICARE AL C.J.S.U. BUZĂU
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