după depunere, pentru că altfel îşi schimbă
forma de cristalizare sub influenţa diverşilor
factori (caldura, presiunea paşilor) şi se
transformă treptat în gheaţă.

- pungi de plastic).

Pentru
evitarea
unor
neplăceri
financiare privind obligațiile cetățenilor pe timp
de iarnă, vă aducem la cunoștință următorul act
normativ:
Hotărârea
Consiliului
General
al
Municipiului Bucureşti, nr. 120/2010,
Anexa 1 – Norme de salubrizare ale Municipiului
Bucureşti:

- Art. 12. Persoanele fizice şi juridice, au
obligaţia ca pe timp de iarnă să îndepărteze
ţurţurii de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului
imobilului/construcţiei, să cureţe, în maximum
24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada
depusă şi gheaţa formată, de pe trotuarele
aferente imobilelor unde domiciliază sau îşi
desfăşoară activitatea, a sediilor de firme,
curţilor şi terenurilor deţinute, astfel încât
traficul pietonal să se desfăşoare în condiţii
normale. La imobilele în care la parter
funcţionează societăţi comerciale, magazine sau
prestatori de servicii, obligaţiile menţionate revin
acestor unităţi pe timpul funcţionării acestora,,).
Art. 27 (1) Persoanele fizice şi juridice au

următoarele obligaţii:
c) să nu arunce zăpada din curţi pe trotuare,
carosabil în intersecţii, spaţii verzi, terenuri
virane, în canale, etc.
Nerespectarea acestor obligaţii atrage
răspunderea contravenţională cu amendă:
între 200 şi 500 lei, pentru persoane
fizice, conform art. 42, lit. a;
- între 500 şi 2000 lei, pentru persoane
juridice, conform art. 43, lit. b.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

P R I M ĂR I A
SECTORULUI
POLIŢIA LOCALĂ
SECTOR 1
Telefonul Cetăţeanului

1

021/9540
disponibil 24 ore din 24

SEDIU: Str. Prometeu nr.26, Sector 1
Centrală : 021 / 232.66.35
Fax: 021 / 232.28.87
BIROUL PREVENIRE SITUAŢII DE
URGENŢĂ
VĂ INFORMEAZĂ

INZAPEZIRILE sunt o situatie de
urgenta civila !

STIMAŢI CONDUCĂTORI AUTO !
Pentru a preveni neplacerile specifice acestei
perioade ar trebui sa tinem cont de cateva
aspecte ce ne pot pune la adapost de o situatie de
urgenta. Este necesar ca in constiinta oamenilor
sa existe ideea ca este mai usor sa previi o

situatie de urgenta, decat sa intervii pentru
limitarea efectelor acesteia.
În acest sens vă recomandăm câteva
reguli de urmat în acest sezon de iarnă:
 Parcaţi maşinile astfel încât să fie permis
accesul utilajelor de deszăpezire, pluguit,
combaterea poleiului, încărcat şi transport
zăpadă
 Nu blocaţi traseele de deplasare a mijloacelor
de transport public, in special calea de rulare a
tramvaielor, pentru a permite interventia
mijloacelor de deszapezire si desfasurarea
traficului in general
 Este indicat ca pe timpul iernii, să utilizaţi
mijloacele de transport în comun, în locul
autoturismelor personale, iar între localităţi
unde este posibil, trenul, pentru că de cele mai
multe ori veţi ajunge mai repede decât cu
maşina şi veţi scăpa si de stresul accidentelor
 Dacă aţi rămas în pană încercaţi să scoateţi
autovehiculul de pe partea carosabilă pentru a
evita blocajele şi nu părăsiţi mijlocul de
transport pentru a cere ajutor
 Respectaţi indicatiile agentilor de circulatie si
păstraţi intersectiile libere.

Totodată vă reamintim !!!
În Sectorul 1, utilajele Romprest vor fi însoţite
de un echipaj al Politiei Locale şi un echipaj care
se ocupa de ridicarea masinilor parcate
neregulamentar care blochează operaţiunea de
deszăpezire. Maşinile parcate ilegal vor fi
ridicate şi duse în Aleea Mateloţilor, nr. 31 – 43.

De asemenea:
• Evitaţi pornirea la drum pe timp de viscol şi
ninsoare puternică. Dacă, totuşi, deplasarea
este necesară, informaţi-vă în prealabil dacă
pe traseul dumneavoastră nu sunt drumuri
blocate
• Înainte de plecare asiguraţi-vă că sistemul de
încălzire funcţionează eficient
• Porniţi la drum cu rezervorul de combustibil
plin și nu plecați singur
• Asiguraţi-vă de o rezervă de sare sau nisip
pentru a îmbunătăţi aderenţa roţilor şi a topi
zăpada
• Ţineţi în autoturism pături, apă şi alimente
neperisabile
• Echipaţi-vă corespunzător autovehiculele
pentru circulaţia în condiţii de iarnă
(anvelope s lanţuri antiderapante, lopată,
etc.)
În cazul în care viscolul vă blochează în
trafic în afara localităţilor:
• Trageţi pe dreapta. Porniţi luminile de avarie
• Anunţaţi evenimentul la numărul de urgenţă
112, indicând locul unde aţi rămas blocat
• Rămâneţi în autoturism până ce echipele de
intervenţie vin să vă salveze
• Porniţi motorul şi sistemul de încălzire
aproximativ 10 minute la fiecare oră, pentru
a menţine cald în interior. Când motorul
funcţionează, deschideţi uşor geamul pentru
ventilarea habitaclului.
• Consumaţi lichide pentru evitarea deshidratării.

• Mişcaţi-vă pentru a menţine organismul cald,
dar evitând extenuarea. Vremea rece obosește
inima
• Porniţi lumina din interior pe timp de noapte
pentru ca echipele de salvare să vă localizeze
• Agățați o bucată de material textile viu colorat
de antena radio și ridicați antenna cât se poate
de mult
• Nu parasiti masina decat daca vedeti ca sunt
persoane care va pot ajuta la mai putin de 80 m
• Atentie la pericolului de otravire cu monoxid de
carbon. Mentineti teava de esapament curata,
sa nu fie astupata de zăpadă
• Daca sunt mai multe persoane in masina,
dormiti cu randul. Imbracati-va calduros si
folositi ziarele vechi, hartiile, sau husele de la
scaune pentru a izola mașina
• Eforturi cum ar fi cel pentru curățarea zăpezii
sau impingerea masinii pot duce la atac de cord
sau agravarea unor probleme cardiace existente.
PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE GER
Hipotermia (scădere acută a temperaturii
corpului
- duceţi victima într-o locaţie încălzită;
- îndepartaţi imediat hainele ude;
- îmbracaţi victima în haine uscate şi înfăşuraţi-i
tot corpul într-o patură;
- încălziţi mai întai zona centrală a corpului;
- dacă victima este conştientă daţi-i să bea un
lichid cald, dar fără alcool sau cofeina;
- solicitaţi ajutor medical cât mai curând posibil.
Degeraturile
De obicei afecteaza extremitatile: degetele de la
maini sau picioare, nasul si urechile.
• se introduce victima intr-un mediu incalzit: daca
este afara se aduce in casa
• se infasura zonele degerate in haine groase sau
paturi
• se poate introduce extremitatea degerata in apa
cu o temperatura de 34-37 grade Celsius
• daca victima e constienta si nu varsa, i se pot
oferi lichide calde (nu fierbinti)
• se transporta victima la spital.

De retinut ! NU este recomandat:
- sa se maseze zonele degerate
- sa se expuna la temperaturi crescute: calorifere,
sobe, apa fierbinte etc.
- sa se dea bauturi alcoolice victimei.
ŢINEŢI MINTE CĂ ÎNCĂLZIREA BRUSCĂ A
VREMII PRODUCE DESEORI INUNDAŢII

Îndepărtaţi zăpada de pe principalele căi de
acces
 Curăţaţi gurile de canal şi rigolele de scurgere
 Verificaţi starea hornurilor având grijă ca
acestea să nu fie înfundate cu zăpadă
 Dacă este nevoie, îndepărtaţi de pe
acoperişuri straturile groase de zăpadă şi
curăţaţi streşinile de ţurţurii de gheaţă
 Închideţi robineţii de apă în caz de spargere a
unei ţevi
 Asiguraţi-vă că ţevile de scurgere de pe
acoperişurile de tip terasă funcţionează.


Pentru prevenirea unor accidente cu urmări
grave, (atât persoanele fizice cât şi juridice) au
obligaţia de a avertiza trecătorii (marcând
perimetrul expus) şi de a îndepărta ţurţurii şi
zăpada de pe acoperiş cu mijloace proprii, iar
când situaţia o impune, prin intermediul
serviciilor care au dotări specifice. Pentru
prevenirea formării gheţii şi a ţurţurilor de
gheaţă, zăpada trebuie să fie îndepărtată imediat

