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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 
HOTĂRÂREA nr. 31 din 20.07.2022 

 

Având în vedere atenționările Administrației Naționale de Meteorologie care vizează 

creșterea regimului de temperatură pentru zilele următoare, cu maxime termice în jurul 

valorilor de 35/37 0C şi depăşirea pragului critic de confort termic de 80 de unităţi, 

În scopul  dispunerii măsurilor şi acţiunilor specifice prevenirii și combaterii efectelor 

cauzate de creşterile de temperatură și depăsirea indicelui critic de temperatură-umezeală 

prin raportare la tipul de risc temperaturi extreme și riscul asociat canicula,  

Tinând cont de necesitatea asigurării măsurilor cu caracter operativ care să fie 

gestionate printr-un singur centru de comandă cu implicarea tuturor instituțiilor și autorităților 

cu atribuții în managementul tipului de risc menționat,  

în conformitate cu prevederile art. 11 și punctul 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 557/2016 cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 

din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările 

ulterioare, 
  

 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 - Se desemnează Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, în vederea coordonării integrate, la nivel național, a măsurilor 

adoptate pentru prevenirea apariției situațiilor de urgență determinate de tipul de risc 

temperaturi extreme cu riscul asociat, caniculă precum și gestionarea situațiilor de urgență 

conexe.  

Art.2 - Ministerele și celelalte autorități și instituții publice centrale, regiile autonome 

și companiile naționale desemnează, la solicitarea Departamentului pentru Situații de 
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Urgență, reprezentanți în cadrul Centrului Național de Coordonare și Conducere a 

Intervenției în măsură să asigure fluxul de date și informații cu structurile de specialitate din 

cadrul instituției care i-a desemnat. 

Art.3 - Comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgenţă 

analizează de îndată, în ședințe extraordinare situația operativă, măsurile şi acțiunile 

specifice prevenirii, combaterii și gestionării efectelor cauzate de creşterile de temperatură 

și dispun măsuri în consecință.  

Art.4 - (1) Se aprobă măsurile generale de prevenire a apariției unor situații de 

urgență precum și pentru limitarea efectelor acestora, necesar a fi aplicate în perioadele 

caniculare, prevăzute în anexă la prezenta hotărâre.  

(2) Măsurile prevăzute la alin. 1 se completează cu cele stabilite la nivel central de 

către Departamentul pentru Situații de Urgență și la nivel local de Comitetele județene/al 

Municipiului București pentru situații de urgență precum și cu măsurile specifice fiecărui 

sector de activitate.   

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național 

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte 

administrative ale conducătorilor acestora. 
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