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Situaţia măsurilor întreprinse de autorităţile publice locale pentru reducerea 

efectelor caniculei în vara anului 2021   

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI: 

 

Având în vedere prognozele emise de meteorologi, care anunţă temperaturi 

ridicate în Capitală, Primaria municipiului Bucureşti, prin Administrațía Spitalelor Și 

Serviciilor Medicale  asigură asistența medicală și acordarea măsurilor de prim ajutor 

persoanelor afectate de condițiile meteo extreme, prin Camerele de Gardă ale unităților 

sanitare aflate în administrare.  

 

          De asemenea, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti au fost puse în aplicare următoarele măsuri: 

 

1. Puncte de prim-ajutor 

Începând cu data de 24.06.2021, funcţionează 6 puncte fixe de prim-ajutor în 

următoarele locații ale DGASMB: 

- Sediul central: str Constantin Miile nr.10, sector 1; 

- Cămin persoane vârstnice „Academician Nicolae Cajal”: Str. Maximilian Popper, 

sector 3; 

- „Bebe de Bucureşti”: Bdul Regina Maria nr. 75, sector 5; 

- Punct lucru Viilor: Şoseaua Viilor nr. 44, sector 5; 

- Punct lucru Filaret:Str Mitropolit Filaret nr. 41-41A, sector 4; 

- Punct lucru Plevnei: Calea Plevnei, nr. 98, Bl.IOC, sector 6. 

 
şi 2 puncte mobile ale Serviciului Urgenţe Sociale, care asigură în zilele caniculare apă 

potabilă si dezinfectant pentru mâini, în zone aglomerate din Bucureşti (ex: Unirii, Pţa 

Romană, Universitate, Gara de Nord, Obor, etc).  

 

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 

 

La nivelul Sectorului 1 au fost dispuse măsuri pentru atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populației, după cum urmează; 

 

1.Au fost reactivate Punctele de prim ajutor din următoarele locații: 

- Centrul multifuncțional CARAIMAN –str. Caraiman, nr. 33 A 

- Centrul de vaccinare ROMEXPO – Bdul Mărășești, nr. 65-67 

- Direcția Impozite și taxe locale Sector 1- Str. Piața Amzei, nr. 13 

- Primăria Sectorului 1 –Bdul Banu Mantanr. 9 

- Poliția Locală sector 1, Calea Griviței nr. 208-210 
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- Sediul DGASPC sector 1 la Serviciul Cabinet medical, Corpul I, din Bdul. 

Mareșal Averescu, nr.17 

- Centrul de Ingrijire și asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Str. Barbu 

Delavrancea, nr.17 

- Complex Social de Servicii Străulești - Șos.București Târgoviște, nr.10 

 

2.Au fost înființate puncte de distribuire a apei pentru persoanele afectate de 

caniculă în următoarele zone; 

- Piața Mureș 

- Piața Domenii 

- Piața Matache 

- Piața Aurel Vlaicu 

- Piața 1 Mai 

- Piața Dorobanților 

- Piața Aviației  

- la sediile Poliției Locale sector 1  

 

  

PRIMĂRIA SECTORULUI 2: 

 

 

Locațíile în care se va acorda asistenţă medicală de prim ajutor şi se vor organiza 

punctele pentru distribuirea de apă rece către populaţie, conform planurilor de 

măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor caniculei, la nivelul  Sectorului  2 

 

             

Nr. 

crt. 

Locatie/centru/sediu Adresă 

1 Primăria Sectorului 2 – Relaţii Publice Str. Chiristigiilor nr. 11-13 

2 Serviciul Asistenţă Socială ”Maşina de 

Pâine” 

Str. M.I. Glinka nr. 7 

3 Centru de Zi de Persoane Vârstnice 

„Basarabia” 

Bd. Basarabia nr. 96 

4 Centru de Zi de Persoane Vârstnice 

„Plumbuita” 

Parc Plumbuita  

5 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Str. Mihai Eminescu nr. 87 

6 Sediul Administrativ al D.G.A.S.P.C. 

Sector 2 

Str. Olari nr. 15 (fost nr. 11-13) 

7 Direcţia pentru Protecţia Copilului Str. Dimitrie Racoviţă nr. 22 

8 Serviciul Evaluare Complexă a 

Copilului cu Dizabilităţi 

Calea Moşilor nr. 229 

9 Complexul de Activităţi Recreative 

„Pantelimon” 

Şos. Pantelimon nr. 301 
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În aceste spaţii asigurate cu instalaţii de climatizare se va distribui apă rece 

către populaţie şi se va acorda asistenţă medicală de prim ajutor. 

 
 

 

 

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 oferă 

sprijin populației afectate de caniculă prin intermediul celor patru puncte de prim-ajutor 

și două de hidratare, amenajate în următoarele locații: 

 Punctele de prim-ajutor sunt deschise pe toată perioada caniculei în 

următoarele zone: 

 Centrul de îngrijire și asistență ”Floarea Speranței “ (Calea Vitan nr. 267-

269); 

 Centrul de îngrijire și asistență “Casa Max” (Strada Vasile Goldiș nr. 1); 

 Complex de servicii sociale pentru persoanele fără adăpost (Bd. 

1Decembrie1918 nr. 9J); 

 Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Sf. Ana (str. 

Marin Pazon nr. 2B); 

           Punctele de hidratare sunt deschise pe toată perioada caniculei în următoarele 

locuri: 

 Clubul Seniorilor “Râmnicu Sărat” (Aleea Ramnicu Sărat nr. 1); 

 Clubul Seniorilor “Codrii Neamțului” (Str. Codrii Neamțului nr. 4) 

 

 

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 

 

 Pentru prevenirea şi diminuarea efectelor caniculei, la nivelul Sectorului 4 au fost 

luate următoarele măsuri: 

Au fost amplasate 3 corturi în locațiile: 

- Piața Sudului  

- Piața Apărătorii Patriei 

- P-ţa Progresul  

         Au fost amplasate 3 containere în locațiile de la stațiile de metrou: 

- Metrou Brâncoveanu  

- Metrou Piața Sudului  

- Metrou Apărătorii Patriei 

 Punctele de prim ajutor sunt dotate cu următoarele echipamente: 

          -   dozatoare cu apă  

          -   aparate de aer condiţionat  

          -   personal medical 
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          -   truse de prim ajutor 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

 

Măsuri pentru atenuarea efectelor caniculei: 

Au fost amplasate 10 module pentru situaţii de urgenţă în zonele cu trafic pietonal 

aglomerat prin care se distribuie apă,  prevăzute cu aparate de aer condiţionat, astfel: 

- Modul Izvor – Splaiul Independenței 

- Modul Toporaşi – Şos. Giurgiului 

- Modulul Teiuş – Şos. Alexandriei/Str.Teiuş 

- Modulul Ferentari – Piaţa Ferentari 

- Modul Calea Rahovei - Progresului 

- Modulul Pieptănari – Ctin Mănescu 

- Modului Parc Livelilor 

- Modului Lira 

- Modul Str. Petre Ispirescu /Calea 13 Septembrie 

- Modul Cora Alexandriei 

 

 

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

 

 

În scopul gestionării corespunzătoare a situaţiilor deosebite ce se pot produce ca 

urmare a temperaturilor extreme ce pot apărea în perioada următoare, la nivelul 

Primăriei Sectorului 6 a fost aprobat “Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea 

efectelor negative ale caniculei şi secetei prelungite la nivelul Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pentru anul 2021”. 

Toate măsurile adoptate prin planul sus-menţionat, vor fi aplicate de fiecare dată 

când sunt emise informări/atenţionări/avertizări de coduri privind canicula. Măsurile 

dispuse vor avea în vedere în mod deosebit: 

- Informarea organizatorilor de evenimente cu privire la durata şi intensitatea 

caniculei, pentru a lua măsurile adecvate; 

- Informarea populaţiei cu privire la regurile şi măsurile de protecţie ce trebuie 

respectate pe perioada caniculei; 

- Punerea în funcţiune a spaţiilor stabilite pentru amenajarea punctelor de prim 

ajutor şi de distribuire a apei potabile, semnalizarea vizibilă a acestora şi 

anunţarea înfiinţării acestora în mediul on-line, pe site-ul instituţiei sau prin 

orice alt mijloc media; 

- Acordarea de asistenţă medicală în punctele de prim ajutor; 
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- Întocmirea şi actualizarea la nivelul Sectorului 6 a evidenţei persoanelor aflate 

în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă; 

- Monitorizarea telefonică a persoanelor asistate care se încadrează în grupa de 

risc crescut de evoluţie nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculei; 

- Asigurarea funcţionării cişmelelor din parcuri, precum şi a fântânilor 

arteziene; 

- Distribuirea de apă potabilă, populaţiei sectorului, în toate punctele stabilite; 

- Controlul depozitării deşeurilor menajere şi a deşeurilor vegetale, precum şi 

stabilirea unui program special de ridicare a acestora; 

- Ridicarea în regim de urgenţă a eventualelor cadavre de animale decedate în 

perioada caniculei; 

- Mărirea frecvenţei de udare  a arterelor principale şi a altor străzi circulate; 

- Cooperarea cu structurile care au atribuţii în acest domeniu pentru prevenirea 

şi limitarea efectelor temperaturilor ridicate. 

Având în vedere factorul de risc generat de virusul SARS-CoV-2, în contextul 

epidemiologic actual, luând în considerare măsurile adoptate la nivel central, cât şi 

măsurile luate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 6, 

prevederile “Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor negative ale 

caniculei şi secetei prelungite la nivelul  Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” se 

aplică cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva răspândirii infecţiilor 

cu SARS-CoV-2. 

 

Punctele de prim ajutor pentru spijinirea locuitorilor Sectorului 6 pe perioadele 

cu temperaturi extreme organizate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 sunt situate în următoarele locaţii: 

1. D.G.A.S.P.C. Sediu Central - Str. Cernişoara nr. 38-40, sector 6; 

2. Direcţia Protecţia Copilului - Aleea Istru nr. 4, sector 6; 

3. Centru de vaccinare (Clubul Seniorilor Mihai Eminescu) - Str. Calea Plevnei 

nr. 234, sector 6; 

4. Centrul Multifuncţional de Sănătate ”Sf. Nectarie” - Bd-ul. Uverturii Nr. 81, 

sector 6.   

Toate punctele de prim ajutor sunt dotate cu materiale igienico-sanitare, 

medicamente de primă urgență, truse de prim ajutor şi personal de specialitate, unde va 

fi distribuită și apă potabilă. În perioada caniculară, activitatea punctelor de acordare a 

primului ajutor se va desfășura zilnic, în intervalul orar 11.00-18.00. 

Totodată, Administraţia Pieţelor Sector 6 în colaborare cu asociații, persoane 

juridice, care au în administrare piețe, va organiza puncte de distribuire a apei potabile 

către populație în următoarele locații: 

1. Piața Valea Ialomiței - Aleea Băiuț nr. 20-20B; 

2. Piața Apusului - Str. Apusului nr. 50; 

3. Piața Giulești II - Calea Giulești nr. 56; 

4. Piața Crângași - Calea Crângași nr. 29; 

5. Piața Drumul Taberei I - Str. Drumul Taberei nr. 44; 

6. Piața Drumul Taberei II - Str. Drumul Taberei nr. 44B; 



6 

 

7. Piața Chilia Veche - Str. Chilia Veche nr. 2; 

8. Piața Veteranilor I - B-dul. Iuliu Maniu nr.78-92; 

9. Piața Veteranilor II - B-dul Iuliu Maniu nr. 78-92; 

10. Piața Orizont - Str. Drumul Taberei nr. 18; 

11. Piața Gorjului - B-dul. Iuliu Maniu nr. 138-142; 

12. Complexul Comercial Păcii - B-dul. Iuliu Maniu nr. 220; 

13. Piața Virtuții 1 - Sos. Virtuții nr. 148; 

14. Piața Mixtă Virtuții 2 - Sos. Virtuții nr. 148A; 

15. Complex Comercial Crângași - Calea Crângași nr. 29. 

În perioada caniculară, activitatea punctelor de distribuire a apei potabile către 

populație se va desfășura zilnic, în intervalul orar 10.00-18.00. 

De asemenea, spațiile destinate lucrului cu publicul atât la nivelul Primăriei 

Sectorului 6, cât și la nivelul instituţiilor din subordinea Consiliului Local Sector 6, vor 

fi dotate cu dozatoare de apă și amenajate cu scaune pentru staționarea persoanelor 

afectate de temperaturile ridicate în timpul programului de lucru. 

 

 

 


