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MASURI PREVENTIVE SI OPERATIVE
CE SE INTEPRIND LA NIVEL LOCAL
Sistemul informational meteorologic si hidrologic consta în observarea, masurarea,
inregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice şi hidrologice, elaborarea prognozelor,
avertizarilor şi alarmarilor, precum si in transmiterea acestora factorilor implicati în managementul
situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice, conform schemei fluxului informational definit
in planurile de aparare, în vederea luarii deciziilor si masurilor necesare.
In zonele amenajate cu lucrari hidrotehnice, sistemul informational cuprinde, de asemenea,
date si masuri privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de
scurgere.
Transmiterea acestor informatii constituie o obligatie a organelor de exploatare a lucrarilor
hidrotehnice, indiferent de detinator, si se realizeaza în conformitate cu schema fluxului
informational, aprobata prin planurile de aparare respective.
Detinatorii de constructii hidrotehnice au obligatia să asigure instalarea şi exploatarea
dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice, cu avizul Administraţiilor Bazinale de
Apa, necesare cunoasterii si urmaririi marimilor caracteristice locale de aparare.
La judete, permanenta va fi asigurata de catre Centrele operationale din cadrul
Inspectoratelor Judetene pentru Situatii de Urgenta si Centrele operative din cadrul Sistemelor de
Gopodarire a Apelor, la municipii, orase si comune prin grija primarului, iar la obiectivele sociale si
economice periclitate prin grija conducatorilor acestora.
Pentru asigurarea fluxului informational decizional operativ intre Comitetele judetene si
locale, pot fi folosite si mijloacele de telecomunicatii ale posturilor de politie, unitatilor militare si
alte mijloace de telecomunicatii disponibile.
Persoanele fizice si juridice care au in proprietate sau în folosinta terenuri sau obiective in
zone ce pot fi afectate de actiuni distructive ale apelor sau de accidente la constructii hidrotehnice
au obligatia sa participe la actiunile de aparare si sa asigure intretinerea si exploatarea
corespunzatoare a lucrarilor de aparare existente.
Comitetele locale, care au obiective ce pot fi afectate de inundatii si fenomene
meteorologice periculoase, detinatorii de lucrari hidrotehnice, precum si operatorii economici
potentiali poluatori au obligatia de a organiza si asigura apararea acestor obiective cu forte si
mijloace proprii, prevazute din timp in planurile de aparare, adaptate la conditiile concrete care pot
aparea.
Conducatorii Comitetelor locale au obligatia sa constituie formatii de interventie
nominalizate, inzestrate cu mijloace si materiale de interventie potrivit Normativului-cadru de
dotare cu mijloace si materiale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor
accidentale, Anexa nr. 12 la prezentul regulament. In cazul Comitetelor locale pentru situatii de
urgenta, activitatile prevazute la alin. (1) se efectueaza prin intermediul Serviciilor voluntare, iar in
cazul operatorilor economici prin grija Serviciilor private pentru situatii de urgenta.
Seful Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta îndeplineste functia de agent de
inundatii la nivelul unitatii administrativ teritoriale.
Atributiile agentului de inundatii sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 846/2010
pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si
lung.
Evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale,
stabilesc masuri şi actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor.
Asigura permanenta la locul stabilit.
Declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale.
Comitetele locale anunta populatia prin mijloacele proprii .

