Masuri preventive si operative pentru managementul situatiilor de
urgenta in caz de inundatii la nivel local

I. Masuri preventive
1. Organizarea fluxului informational pentru avertizarea-alarmarea populatiei
din zonele de risc la inundatii:
- numirea si instruirea personalului care asigura alarmarea populatiei din
satele apartinatoare;
- numirea personalului responsabil pentru actionarea echipamentelor de
alarmare;
- stabilirea personalului care executa serviciul de permanenta si a locului unde
se executa permanenta.
2. Elaborarea, prin agentul de inundatii, a planului local de aparare împotriva
inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale:
- identificarea tuturor surselor de risc la inundatii aflate pe raza unitatii
administrativ-teritoriale;
- afisarea în locuri publice a extraselor din Planul local de aparare.
3. Intocmirea Planului de evacuare a populatiei si bunurilor în situatii de
urgenta.
4. Constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de interventie
în caz de inundatii:
- Incheierea de conventii cu operatorii economici din zona pentru acordarea
sprijinului în situatii de urgenta.
5. Organizarea periodica, prin agentul de inundatii, a adunarilor cetatenesti
pentru constientizarea populatiei asupra masurilor care trebuie intreprinse de
fiecare cetatean pentru apararea vietii si a bunurilor materiale.
6. Realizarea si intretinerea santurilor si rigolelor de scurgere.
7. Intretinerea corespunzatoare a albiilor cursurilor de apa de pe raza localitatii
(indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albii si din sectiunile
podurilor si podetelor).
8. Interzicerea amplasarii unor noi locuinte in zonele cu risc la inundatii.
9. Organizarea periodica a exercitiilor de simulare a inundatiilor.

II.

Masuri operative

COD GALBEN PENTRU INUNDATII
1. Convocarea in sedinta extraordinara a CLSU în functie de situatia concreta
din teren.
2. Instituirea permanentei la sediul primariei.
3. Avertizarea populatiei si a obiectivelor din zonele de risc la inundatii.
4. Indepărtarea blocajelor din sectiunile podurilor si podetelor de pe
formatiunile torentiale, de pe vai nepermanente.
5. Monitorizarea cursurilor de apa si a constructiilor hidrotehnice de pe raza
unitatilor administrativ-teritoriale.
COD PORTOCALIU PENTRU INUNDATII
1. Convocarea sedintei extraordinare a CLSU ori de câte ori situatia o impune.
2. Instituirea permanentei la sediul primariei.
3. Asigurarea functionarii fluxului informational intre CLSU si Centrul
Operational al IJSU si Centrul Operativ al SGA
- elaborarea Rapoartelor operative prin agentii de inundatii.
4. Avertizarea-alarmarea populatiei din zonele de risc la inundatii.
5. Luarea masurilor de limitare a efectelor inundatiilor:
- Asigurarea patrularii cursurilor de apa si digurilor;
- Evitarea blocajelor pe cursurile de apa si formatiunile torentiale;
- Interzicerea efectuarii unor brese in diguri sau baraje;
- Asigurarea participarii cetatenilor la actiunile de interventie operativa;
- Asigurarea supravegherii podurilor si podetelor în sectiuni subdimensionate;
- Evacuarea populatiei si animalelor daca evolutia fenomenelor periculoase o
impune;
- Evacuarea apei acumulate in imobile.
COD ROSU PENTRU INUNDATII
1. Convocarea în sedinta extraordinara a CLSU ori de cate ori situatia o
impune;
2. Instituirea permanentei la sediul primariei ;
3. Avertizarea-alarmarea populatiei din zonele cu risc la inundatii;

4. Asigurarea functionarii fluxului informational intre CLSU, Centrul
Operational al IJSU si Centrul Operativ al SGA:
- Elaborarea si transmiterea Rapoartelor operative privind efectele
inundatiilor.
5. Alarmarea populatiei in caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau
baraje.
6. Asigurarea participării membrilor SVSU si a cetatenilor la actiunile de
interventie operativa.
7. Evacuarea populatiei si animalelor, asigurarea cazarii populatiei, adapostirea
animalelor, distribuirea de apa potabila si alimente.

III.

Masuri de reabilitare

1. Constientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor
produse de inundatii (fizic).
2. Sprijinirea activitatii Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcatuita din
specialisti, numiti prin ordinul prefectului.
3. Asigurarea participarii cetatenilor la actiunile de refacere si reconstructie.
4. Realizarea masurilor de evacuare a apei acumulate în gospodarii si pe
terenurile agricole.
5. Salubrizarea surselor si instalatiilor de alimentare cu apa si a terenurilor care
au fost afectate.
6. Interzicerea efectuarii de brese in diguri pentru evacuarea apei acumulate in
incinte fara aprobarea CMSU-MMSC.

