Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui
Grup de Suport Tehnic al Comitetului Judetean
pentru Situatii de Urgenta Vaslui

Atributiile primarilor ca presedinti ai Comitettelor Locale pentru Situatii de
Urgenta conform Legii Apelor nr. 310/2004, O.U. nr. 21/2004 si Regulamentului
privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, aprobat
prin Ordinul comun 1422/192/2012 al Ministerului Mediului si Padurilor si
Ministerul Administratiei si Internelor
CAPITOLUL I
GENERALIT

I

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi secetă
hidrologică este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea
efectelor acestor tipuri de risc.
Tipuriădeăriscăgeneratoareădeăsitua iiădeăurgen :ă
- inunda ii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor
provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de
dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse
de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de
zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;
- inunda iiăprovocateăde incidente,ăaccidenteăsauăavariiălaăconstruc iileăhidrotehnice;
- inunda iiăproduseădeăridicareaăniveluluiăpânzeiădeăap ăfreatic ;
- inunda iiăprovocateădeăfurtuniămarine;ă
- secet ăhidrologic (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite);
Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:
- viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;
- obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu;
- capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);
- barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de
accidente;
- căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze,
sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de
telecomunicaţii şi altele;
- mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor
şi altele).
Managementulăsitua iilorădeăurgen ăseărealizeaz ăprin:
a) m suriăde prevenireăşiădeăpreg tire pentru intervenţii;
b) m suriă operativeă urgenteă deă interven ie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări
grave;
c) m suriăde intervenţie ulterioară pentru recuperareăşiăreabilitare.
Stareaă deă ap rareă generat ă deă inunda iiă se declanşează în momentul în care se constată apariţia
fenomenului periculos (depăşirea pragurilor critice) sau când, probabilitatea de apariţie este stabilită
prin prognoză.
Acestor praguri le sunt atribuite coduri de culori după cum urmează:
- CODUL GALBEN, în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar
periculoase pentru anumite activităţi;
- CODUL PORTOCALIU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase au
un grad de intensitate mare şi pot produce pagube sociale şi economice însemnate;

-

CODULă ROŞU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase pot avea
efecte dezastruoase, cu ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.

În cazul deficitului de apă la sursă, cauzat de secetă prelungită – secet ă hidrologic , sunt stabilite
următoarele praguri:
- FAZAăNORMAL – când debitul sursei este mai mare sau la limită egal cu debitul de atenţie,
dar poate asigura cerinţele de apă ale folosinţelor;
- FAZAăDEăATEN IE/AVERTIZARE – când debitul sursei este în scădere, dar poate satisface
debitul minim necesar folosinţelor;
- FAZAă DEă RESTIC II – când debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar
folosinţelor.

CAPITOLUL II
II.1. MANAGEMENTULăSITUA IILORăDEăURGEN
GENERATEăDEăINUNDA II

ă

A. M SURIăPREVENTIVEăŞI DEăPREG TIREă
1. Organizareaă avertiz riiă – alarm riiă popula ieiă peă întregulă teritoriuă ală unit iiă administrativă –
teritorialeă(inclusivăsateleăapar in toare)
1.1.Constituirea documentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în situaţii de
urgenţă.
1.1.1.Asigur ăelaborarea:
 schemei organizării avertizării şi alarmării populaţiei – după modelul transmis de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă;
 schemei dispunerii echipamentelor de avertizare - alarmare şi zonele de acoperire;
 situaţiei cu echipamentele de avertizare – alarmare dispuse în unitatea administrativ - teritorială;
 lanţului de alarmare şi aducere a personalului propriu la sediul primăriei.
1.2. Stabilirea responsabilităţilor pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc
la inundaţii şi stabilirea modalităţilor concrete şi a acţiunilor ce se desfăşoară pentru transmiterea
mesajelor de avertizare.
1.2.1. Numeşteă personalul careă asigur ă alarmareaă popula ieiă dină sateleă
apar in toare/cartiere şi stabileşte modalităţi şi acţiuni concrete pentru transmiterea mesajelor de
avertizare.
1.2.2. Numeşteă personalulă responsabilă pentruă ac ionareaă echipamenteloră deă alarmare şi
stabileşte modul de acces la panourile de comandă a sirenelor, în cazul acţionării locale a acestora.
1.2.3. Încheie protocoale de colaborare cu mass-media locală pentru transmiterea prioritară a
mesajelor de avertizare.
1.2.4. Stabileşteă modalit iă deă cooperareă cuă primariiă localit iloră vecine/sectoareloră
limitrofe, în situaţii de urgenţă.
1.3. Stabilirea personalului şi condiţiilor necesare pentru instituirea serviciului de
permanenţă la sediul primăriei.
1.3.1 Stabileşteăpersonalulăcareăexecut ăserviciulădeăpermanen .
1.3.2. Stabileşteăloculăundeăseăexecut ăpermanen a şi asigură mijloacele şi echipamentele de
comunicaţii.
1.3.3. Stabileşteăproceduraădeăinstituire aăserviciuluiădeăpermanen în caz de inundaţii.
1.4. Realizarea, întreţinerea, funcţionarea legăturilor şi asigurarea mijloacelor de înştiinţare,
avertizare şi alarmare, în situaţii de inundaţii.
1.4.1 Seăinformeaz ăcuăprivireălaăasigurareaăechipamentelorădeăalarmare de către deţinătorii
de baraje, pentru zonele potenţial a fi afectate în caz de accidente la acestea.

1.4.2. Stabileşteă m surileă necesareă pentruă realizareaă cooper rii în vederea utilizării
echipamentelor de avertizare - alarmare aparţinând terţilor şi în alte situaţii decât cele pe care le-ar
genera prin activitatea proprie.
1.4.3. Stabileşte împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, locul de
instalareă aă echipamentuluiă propriuă unit iiă administrativă teritorialeă deă ac ionareă centralizat
(centrală de alarmare, concentrator, echipament de înştiinţare-alarmare etc.) a sirenelor şi
responsabilităţile personalului numit pentru cuplarea semnalelor de alarmare/procedură/algoritmul de
selectare a unei sirene, a unui grup de sirene sau a tuturor.
1.4.4. Asigur ăleg turileădeăcomunica ii pentru acţionarea centralizată a echipamentelor proprii
unităţii administrativ teritoriale de alarmare.
1.4.5. Solicit ă avizulă Inspectoratuluiă pentruă Situa iiă deă Urgen ă Jude ean pentru instalarea
echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, mutarea acestora, precum şi pentru
completarea/dezvoltarea sistemului de înştiinţare şi alarmare.
1.4.6. Dispuneăm suriăpentruămen inereaăînăstareădeăoperativitateăaăechipamentelorădeă
avertizareăşiăalarmare, precum şi pentru asigurarea siguranţei acestora, împotriva intervenţiei
neautorizate, inclusiv a furtului.
1.5. Asigurarea sistemului de comunicaţii între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi
Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/Inspectoratului
Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor.
1.5.1. Verific ăperiodicămodulădeăfunc ionare al sistemului.
2. Întocmireaă Planuluiă locală deă ap rareă împotrivaă inunda iilor,ă ghe uriloră şiă polu riloră
accidentale
2.1. Elaborarea, avizarea şi aprobarea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi poluărilor accidentale.
2.1.1. Asigur ,ă prină agentulă deă inunda ii,ă elaborareaă Planuluiă locală deă ap rareă împotrivaă
inunda iilor, cu asistenţă tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, filialei
judeţene a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai altor deţinători de lucrări cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
2.1.2. Asigură înaintarea planului pentru verificare şi avizare către Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Judeţean şi către Sistemul de Gospodărire a Apelor, şi spre aprobare preşedintelui
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - prefectul judeţului.
2.2. Identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ teritoriale (revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, poduri cu secţiuni subdimensionate, ape
interne) şi evidenţierea lor în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.
2.2.1. Asigur ăidentificareaăînăterenăaăobiectivelorăexpuseărisculuiălaăinunda ii din revărsări de
cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, ape interne, pe baza limitelor istorice cunoscute.
2.2.2. Identific ă zoneleă criticeă careă potă duceă laă creştereaă risculuiă deă inunda ii (poduri şi
podeţe subdimensionate, zone endemice de producere a blocajelor de gheţuri, puncte critice la lucrările
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, puncte critice în amenajările de desecare care deservesc
terenurile agricole, eroziuni de maluri, etc.).
2.3. Cuprinderea în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor a elementelor strict
necesare din Planul de acţiune în caz de accidente la baraj.
2.3.1. Asigur ă extragerea din Planurile de acţiune în caz de accidente la barajele situate în
amonte de unitatea administrativ – teritorială (după caz), a datelor relevante: limita de
inundabilitate,ă timpulă minimă deă propagareă aă undeiă deă rupereă pân ă laă localitate,ă în l imeaă
maxim ăaălameiădeăap .
3. Organizareaăevacu riiăînăsitua iiădeăurgen
3.1. Întocmirea şi actualizarea Planului de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în
situaţii de urgenţă.
3.1.1. Analizeaz ă şiă stabileşteă zoneleă amenin ateă deă factoriiă deă risc care impun evacuarea
populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale.
3.1.2. Stabileşteă zoneleă careă asigur ă protec ieă popula iei, bunurilor şi animalelor evacuate,
precum şi spaţiile necesare primirii evacuaţilor.

3.1.3. Stabileşteă num rulă deă cet eni,ă institu iiă publiceă şiă operatoriă economiciă careă seă
evacueaz în raport de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă.
3.1.4. Dispune realizarea situaţiei cu populaţia care se auto-evacuează, din numărul de cetăţeni
stabiliţi pentru evacuare.
3.1.5. Stabileşteăraioaneleădeăinstalareăaătabereiădeăsinistra i.
3.1.6. Stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, cazării şi a alimentării cu energie
electrică şi apă a populaţiei evacuate.
3.1.7. Stabileşte măsurile necesare realizării cooperării pentru încheierea de
convenţii/înţelegeri/planuri pentru prestări de servicii cu societăţi comerciale, unităţi sanitare, poliţie
locală, în vederea asigurării logistice a acţiunilor de evacuare.
3.1.8. Materializează pe planul de situaţie, toate zonele de inundabilitate şi numărul de persoane,
animale şi bunuri ce trebuie evacuate, locurile unde se evacuează, în afara zonelor inundabile,
populaţia, animalele şi bunurile, locul/sediul unde la nevoie, va funcţiona primăria (Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă), locul de dispunere a celorlalte structuri după cum urmează: Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, operatori economici cu risc, operatori economici care pot sprijini
acţiunile de intervenţie, structuri deconcentrate, servicii publice utilitare, etc).
3.1.9. Actualizează planul la orice modificare în ceea ce priveşte asigurarea logistică a evacuării
(cazare, hrană, transport, puncte de primire etc.).
4. Constituireaăstocurilorădeămaterialeăşiămijloaceădeăinterven ieăînăcazădeăinunda ii
4.1. Stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de intervenţie, în conformitate cu
prevederile Anexei nr.12 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei
şi internelor nr.1.422/192/2012.
4.1.1. Asigur ă stabilireaă necesaruluiă deă materialeă şiă mijloaceă deă interven ie, cu asistenţa
tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, corespunzător specificului
acţiunilor de apărare din zona respectivă.
4.2. Asigurarea fondurilor necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale
şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor.
4.2.1. Asigur ă prină bugetul local, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea
stocurilor de apărare.
4.3. Asigurarea dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă cu materiale şi
mijloace specifice intervenţiei.
4.3.1. Asigur ăfondurileănecesareădot riiăServiciilorăVoluntareăpentruăSitua iileădeăUrgen
cu materiale şi mijloace specifice, conform Normativului cadru de dotare.
4.4. Încheie convenţii cu operatorii economici din zonă, pentru acordarea sprijinului (cu
materiale şi mijloace de intervenţie) în situaţii de urgenţă.
4.4.1. Asigur ă cuprindereaă înă bugetulă locală aă fonduriloră necesare desfăşurării acţiunilor
operative de intervenţie.
5. Organizareaăperiodic ăaăac iunilorădeăconştientizareăaăpopula ieiăasupraărisculuiăpeăcareăîlă
reprezint ă inunda iileă şiă asupraă m suriloră careă trebuieă întreprinseă deă fiecareă cet ean pentru
diminuarea pagubelor.
5.1. Asigurarea afişării în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare împotriva
inundaţiilor.
5.1.1. Dispuneă afişareaă Planuluiă deă situa ieă ală localit iiă peă careă suntă delimitateă zoneleă cuă
riscă laă inunda ii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi şi ape interne, la sediul
primăriei şi pe pagina de internet a acesteia.
5.1.2. Dispuneăafişareaăînălocuriăpubliceăaăsemnifica ieiăcodurilorădeăculori folosite pentru
avertizările meteorologice şi hidrologice, măsurile minimale pe care trebuie să le ia populaţia, precum
şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică.
5.1.3. Dispunea afişareaă extrasuluiă dină Planulă deă evacuare cuprinzând punctele de
adunare/îmbarcare, zona/zonele unde se constituie taberele de sinistraţi, locurile unde se dispune
populaţia evacuată.

5.2. Organizarea periodică de acţiuni cetăţeneşti, pentru conştientizarea populaţiei asupra
măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean, înainte, pe timpul şi după producerea
inundaţiilor.
5.2.1. Dispuneă agentuluiă deă inunda iiă organizareaă periodic ă deă adun riă cet eneşti cu
participarea în principal a cetăţenilor aflaţi în zonele de risc la inundaţii, aşa cum au fost ele delimitate
în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.
5.2.2. Conştientizeaz ă popula ia prin materiale de informare preventivă şi pe timpul
controalelor executate de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
5.2.3. Analizează gradul de informare a cetăţenilor privind tipurile de risc şi modul de
comportare în cazul producerii acestora.
5.2.4. Informeaz ă popula iaă cuă privireă laă necesitateaă încheieriiă poli eloră deă asigurareă
obligatorieă aă locuin elor pentru situaţii de dezastre naturale şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării
prevederilor legale.
6.ăăImplementareaăm surilorădeăreducereăaărisculuiădeăinunda iiă
6.1. Realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor
pluviale, precum şi întreţinerea cursurilor de apă de pe raza localităţii, în vederea asigurării scurgerii
apelor mari.
6.1.1. Organizeaz ăperiodicăac iuniăpentruărealizareaăşiăăîntre inereaăşan urilorăşiărigolelor.
6.1.2. Organizeaz periodică (îndeosebiă laă începutulă prim verii)ă ac iuniă pentruă
îndep rtareaă materialuluiă lemnosă şiă aă deşeuriloră dină albiileă cursuriloră deă ap , inclusiv de pe
formaţiunile torenţiale şi din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor.
6.1.3. Verific ă modul înă careă unit ileă deă exploatareă iauă m suriă pentruă ancorareaăă
materialului lemnos depozitat pe versanţi, în vederea evitării antrenării acestuia.
6.2. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii.
6.2.1. Asigur ăintroducereaăh r ilorădeăriscălaăinunda iiăînăPlanurileădeăUrbanismăGeneral
(PUG).
6.2.2. Nuăelibereaz ăautoriza iiădeăconstruireăpentruănoiălocuin e,ăînăzoneleăădeăriscăla
inunda ii.
7. Atragerea de fonduri
7.1. Asigură atragerea de fonduri pentru realizarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor de interes local, inclusiv pentru amenajarea şi întreţinerea formaţiunilor torenţiale aflate
pe terenuri din domeniul public al administraţiei locale.
7.1.1. Efectueaz ă demersuriă pentruă cuprindereaă înă bugetul local a fondurilor necesare
realizării lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local.
7.1.2. Efectueaz ă demersuriă pentruă atragereaă deă fonduriă externe pentru realizarea lucrărilor
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local.
7.1.3. Urmăreşte măsurile adoptate în cadrul comitetului de bazin de pe lângă Administraţia
Bazinală de Apă cu privire la implementarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii
pe termen mediu şi lung la nivel local.
8. Coordonareaă exerci iiloră ă ă privindă managementulă şiă gestionareaă situa iiloră deă urgen
generateădeăinunda ii,ălaănivelulăunit iiăadministrativ-teritorialei.
8.1. Organizarea anuală a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a
fluxului informaţional la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
8.1.1. Coordoneaz ănemijlocităexerci iileădeăsimulare pentru verificarea fluxului informaţional
la nivelul unităţii administrativ - teritoriale.
8.2. Organizarea cel puţin odată la doi ani, a exerciţiilor de alarmare publică a populaţiei.
8.2.1. Conduceănemijlocităăexerci iileădeăalarmareăpublic ăaăpopula iei.
8.3. Organizarea exerciţiilor de intervenţii la inundaţii
8.3.1. Organizeaz ă celă pu ină deă dou ă oriă peă an,ă exerci iiă înă vedereaă preg tiriiă membriloră
Serviciuluiă Voluntară pentruă Situa iiă deă Urgen
pentru participare la acţiuni operative de
intervenţie.
8.3.2. Analizarea concluziilor exerciţiilor şi ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

B.ăM SURIăOPERATIVEăDE INTERVEN IE
COD GALBEN pentru inunda ii
1. Luareaăm surilorăpentruăînt rireaăcapacit iiădeăr spuns
1.1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în
funcţie de situaţia concretă din teren.
1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de
urgenţă cuăprivireălaăprimireaăuneiăavertiz riăăcodăgalbenădeăinunda ii.
1.1.2. Activeaz ăcentrulăoperativăcuăactivitateătemporar al unităţii administrativ - teritoriale.
1.1.3. Stabileşteăm surile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor unor eventuale inundaţii.
1.1.4. Semneaz ă hot râreaă Comitetuluiă Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile
necesare a fi adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.
1.1.5. Emite dispozi iaă deă punereă înă aplicareă aă m suriloră adoptate prin hotărârea
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii
înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice.
1.2.1. Asigur ăspa iulăşiăinstruireaăpersonaluluiăpentruăefectuareaăpermanen ei, precum şi
accesul la mijloacele de comunicaţii.
1.2.2. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă.
1.3. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul
Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.
1.3.1. Urmăreşte modul de transmitere/recepţionare a informaţiilor referitoare la derularea
evenimentelor.
1.3.2. ineă permanentă leg turaă cuă Sistemulă deă Gospod rireă aă Apeloră şiă cuă Inspectoratulă
pentru Situa iiădeăUrgen ăJude eanăcuăprivireălaăevolu iaăsitua ieiăînăteren.
1.3.3. Raportează la Centrul Operaţional Judeţean, informaţii privind măsurile instituite.
2. Avertizareaăpopula iei,ăinstitu iilorăşiăoperatorilorăeconomici.
2.1. Avertizarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, cauzate în principal
de scurgeri de pe versanţi şi revărsări ale unor cursuri de apă mici.
2.1.1. Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile
iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate.
2.1.2. Asigur ăavertizarea/informareaăăpersoanelorăcareăarăputeaăfiăsurprinseădeăcreştereaă
debitelorăpeăcursurileădeăap ,ăaflateăăînăzoneleăizolate (insule, zone de agrement etc.).
2.1.3. Asigur ăinformarea/avertizareaăăpopula iei, instituţiilor publice locale şi operatorilor
economici, conform schemei de avertizare – alarmare.
2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.
2.2.1. Asigur ă informareaă popula iei cu privire la măsurile adoptate de autorităţile
administraţiei publice locale şi la regulile de comportare pe timpul manifestării fenomenului hidrologic
periculos prin intermediul sistemului de comunicare existent la nivelul unităţii administrativ teritoriale, mass-mediei locale, cu ajutorul personalului propriu primăriei şi a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, etc.
3. Eliminarea/diminuareaăriscurilorăunorăeventualeăinunda ii.
3.1. Desfăşurarea acţiunilor de limitare a efectelor unor eventuale inundaţii, în special din
scurgeri de pe versanţi sau revărsări ale unor cursuri de apă mici.
3.1.1. Asigur ă luareaă m suriloră deă evitareă sauă deă eliminareă aă blocajeloră cuă plutitoriă şiă
ghe uri, în special în zonele podurilor şi podeţelor, formaţiunilor torenţiale, cursurilor mici de apă,
văilor nepermanente, prizelor de apă şi a evacuărilor apei din intravilan.

3.1.2. Asigur ă monitorizareaă ă cursuriloră deă ap ă şiă aă amenaj riloră cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor de pe raza unităţii administrativ - teritoriale.
3.1.3. Transmiteă informa iiă de in torului,ă cuă privireă laă eventualeleă deficien eă constatate la
diguri, regularizări cursuri de apă, consolidări de mal şi amenajări de desecare.
3.1.4. Dispune deţinătorilor de iazuri piscicole şi ai celorlalte acumulări mici, de pe raza unităţii
administrativ - teritoriale, luarea măsurilor pentru evitarea unor eventuale accidente la acestea
(asigurarea funcţionării corespunzătoare a evacuărilor).
COD PORTOCALIU pentru inunda ii
1. Luareaăm surilorăpentruăînt rireaăcapacit iiădeăr spuns
1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, ori de
câte ori situaţia o impune.
1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de
urgenţă cu privire la primirea avertizărilor cod portocaliu de inundaţii.
1.1.2. Activeaz ă Centrulă Operativă cuă activitateă temporar al unităţii administrativ teritoriale.
1.1.3. Stabileşteăm surile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor inundaţiilor.
1.1.4. Semneaz ă hot râreaă Comitetuluiă Locală pentruă Situa iiă deă Urgen privind măsurile
necesare să fie adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.
1.1.5. Emite dispozi ia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă.
1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
1.2.1. Asigur ă spa iulă pentruă efectuareaă permanen ei, precum şi accesul la mijloacele de
comunicaţii.
1.2.2. Asigur ă permanen aă laă sediulă prim riei cu personal instruit, în vederea primirii
înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice.
1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă.
1.3 Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi Centrul Operaţional al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean /al
Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor.
1.3.1 Asigură continuitatea transmiterii/recepţionării informaţiilor referitoare la derularea
evenimentelor.
1.3.2. Dispuneă agentuluiă deă inunda iiă întocmireaă Rapoartelor operative privind efectele
inundaţiilor, conform prevederilor Anexei 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.
1.3.3. Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora.
1.3.4. Asigur ămen inereaăleg turiiăcuăComiteteleăpentruăsitua iiădeăurgen ăaleălocalit iloră
vecine.
2. Puneă înă aplicareă m surileă adoptateă prină hot râreaă Comitetuluiă Locală pentruă Situa iiă deă
Urgen /ordinăalăprefectuluiălaănivelulăunit iiăadministrativ - teritorialeăşiăceleăprev zuteăînăplanul
deă ap rareă împotrivaă inunda iilor,ă planulă deă evacuare,ă schemaă organiz riiă avertiz riiă şiă alarm riiă
popula iei.
2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii de pe raza
unităţii administrativ - teritoriale.
2.1.1. Elaboreaz , împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile
iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate.
2.1.2. Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor şi
operatorilor economici din unitatea administrativ - teritorială.
2.1.3. Asigur ăinformarea/avertizareaăpopula iei,ăinstitu iilorăpubliceă localeă şiăăoperatoriloră
economici, din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unităţii administrativ teritoriale,
conform schemei de avertizare – alarmare a populaţiei.

2.1.4. Asigur ă avertizareaă locuitoriloră dină sateleă apar in toareă comuneiă prină intermediulă
persoanelorădesemnateădinăcadrulămembrilorăComitetuluiăLocalăpentruăSitua iiădeăUrgen .
2.1.5. Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura avertizarea sau
dup ăcaz,ăalarmareaăpopula ieiăşiăobiectivelorădinăzoneleădeăriscălaăinunda ii.
2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.
2.2.1. Anun ă popula ia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a
membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, după caz, cuăprivireălaăactivit ileăprioritareăcare trebuie întreprinse.
2.3.Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale.
2.3.1. Asigur ă efectuareaă patrul riiă peă cursurileă deă ap ă şiă peă diguri,ă deă c treă membriiă
ServiciuluiăVoluntarăpentruăSitua iiădeăUrgen .
2.3.2. Coordoneaz ăăm surileădeăevitareăaăblocajelor, în special în zonele podurilor, prizelor de
apă, gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă, inclusiv pe formaţiunile
torenţiale.
2.3.3. Interziceăefectuareaăunorăbreşeăînădiguri, în vederea realizării de inundări dirijate pentru
salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea
Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice.
2.4. Luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.
2.4.1. Dispuneăm suriădeăavertizareă- alarmareăaăpopula ieiăşiăa obiectivelor situate în zona
inundabil în caz de pericol iminent de avariere a unor construcţii hidrotehnice.
2.4.2. Dispuneă participareaă Serviciuluiă Voluntară pentruă Situa iiă deă Urgen ă laă ac iunileă
operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor.
2.4.3. Dispuneă m suriă pentruă localizareaă apeloră rev rsate, precum şi a celor provenite din
infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi dirijarea lor în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin
pompare.
3.ăEvacuareaăpopula ieiăînăconformitateăcuăPlanulădeăevacuare.
3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara
zonelor potenţial inundabile.
3.1.1. Conduceă ac iunileă deă evacuareă cuă sprijinulă autorit iloră competente (Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).
3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi.
3.2.1. Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă
necesitate, acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a
persoanelor sinistrate.
3.2.2. Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate.
3.2.3. Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul
comandantului forţelor de ordine.
3.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi din precipitaţii
3.3.1. Analizeaz ă capacit ileă deă interven ie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea
apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale).
3.3.2. Înă situa iaă înă careă resurseleă propriiă suntă insuficiente, solicit ă sprijină dină parteaă
institu iilorăcuăatribu iiăînădomeniu (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean - evacuarea
apei din clădiri, unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - evacuarea apei
din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare).
3.4. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate.
3.4.1. Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia
afectată.
3.4.2. Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de acordare a
primului ajutor medical şi sanitar veterinar.
3.5. Aplicarea măsurilor sanitar - epidemice necesare prevenirii epidemiilor.
3.5.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor
sanitar-epidemice în zonele afectate.

COD ROŞU pentru inunda ii
1. Adoptarea m surilorăpentruăînt rireaăcapacit iiădeăr spuns
1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă,
imediat după primirea avertizărilor şi ori de câte ori situaţia o impune.
1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de
urgenţă cuăprivireălaăprimireaăunorăavertiz riăcodăroşuăpentruăinunda ii.
1.1.2. Asigur ă func ionareaă permanent ă aă Centruluiă Operativă cuă activitateă temporar ă al
unităţii administrativ - teritoriale.
1.1.3. Stabileşteăm surile ce trebuie luate pentru diminuarea efectelor inundaţiilor.
1.1.4. Semneaz ă hot râreaă Comitetuluiă Locală pentruă Situa iiă deă Urgen privind măsurile
necesare să fie adoptate în vederea gestionării riscului de inundaţii.
1.1.5. Emite decizia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă.
1.1.6. Propune,ă dup ă caz,ă prefectuluiă instituireaă st riiă deă alert ă peă teritoriulă unit iiă
administrativ - teritoriale,ăînăfunc ieădeăevolu iaăfenomenelor.
1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
1.2.1. Asigur ă spa iulă pentruă efectuareaă permanen ei, precum şi accesul la mijloacele de
comunicaţii.
1.2.2. Asigur ă permanen aă laă sediulă prim riei cu personal instruit, în vederea primirii
înstiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice.
1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă.
1.3 Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean /al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii
de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.
1.3.1 Asigură continuitatea transmiterii / recepţionării informaţiilor referitoare la derularea
evenimentelor.
1.3.2. Dispune întocmirea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor, conform
prevederilor Anexei nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei
şi internelor nr.1.422/192/2012.
1.3.3. Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora.
1.3.4. Asigură menţinerea legăturii cu Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor
vecine.
2. Aplicarea m surilor adoptateăprinăhot râreaăComitetuluiăLocalăpentruăSitua iiădeăUrgen ă/ă
ordinăalăprefectuluiălaănivelulăunit iiăadministrativă- teritorialeăşiăceleăprev zuteăînăplanulădeăap rareă
împotrivaăinunda iilor,ăplanulădeăevacuare,ăschemaăorganiz riiăavertiz riiăşiăalarm riiăpopula iei.
2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, de pe
raza unităţii administrativ - teritoriale.
2.1.1. Elaboreaz mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru intensificarea
monitorizării în zonele potenţial a fi afectate.
2.1.2. Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor
şi operatorilor economici din unitatea administrativ - teritorială.
2.1.3. Asigură informarea/avertizarea instituţiilor publice locale, operatorilor economici şi
avertizarea populaţiei din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unităţii administrativ
teritoriale, conform schemei de avertizare – alarmare a populaţiei.
2.1.4. Asigură avertizarea locuitorilor din satele aparţinătoare comunei, prin intermediul
persoanelor desemnate din cadrul membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
2.1.5. Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura alarmarea populaţiei şi
obiectivelor din zonele de risc la inundaţii.
2.1.6. Dispune acţionarea echipamentelor de alarmare şi transmiterea semnalului “alarmă la
dezastre” către populaţie, după caz.
2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.

2.2.1. Anun ă popula ia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a
membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, cuăprivireălaăactivit ileăprioritareăcareătrebuieăăîntreprinse.
2.3. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale.
2.3.1. Asigur ă efectuareaă patrul riiă peă cursurileă deă ap ă şiă peă diguri,ă deă c treă membriiă
ServiciuluiăVoluntarăpentruăSitua iiădeăUrgen .
2.3.2. Interziceă efectuareaă unoră breşeă înă diguri, în vederea realizării de inundări dirijate
pentru salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi
aprobarea Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice.
2.4. Adoptarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.
2.4.1.Dispuneăm suriădeăavertizareă- alarmareăaăpopula ieiăşiăaăăobiectivelorăsituateăînăzonaă
inundabil în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.
2.4.2. Dispuneă participareaă Serviciuluiă Voluntară pentruă Situa iiă deă Urgen ă laă ac iunileă
operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor.
3.Evacuareaăpopula ieiăăînăconformitateăcuăplanulădeăevacuare.
3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara
zonelor potenţial inundabile.
3.1.1. Conduceă ac iunileă deă evacuare cu sprijinul autorităţilor competente (Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).
3.1.2. Dispune activarea Centrului de Conducere şiăCoordonareăaăEvacu rii (CCCE).
3.1.3. Stabileşteă necesarulă deă for eă şiă mijloace,ă proprii, în baza planurilor/convenţiilor de
colaborare/cooperare şi defineşte nevoile de sprijin din partea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean.
3.1.4. Asigur realizareaă dispozitivuluiă deă paz a bunurilor materiale prin intermediul
comandantului forţelor de ordine.
3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi.
3.2.1. Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă
necesitate, acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a
persoanelor sinistrate.
3.2.2. Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate.
3.3. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate.
3.3.1. Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia
afectată.
3.3.2. Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de
acordare a primului ajutor medical şi sanitar veterinar.
3.4. Coordonarea aplicării măsurilor sanitar-epidemice necesare prevenirii epidemiilor.
3.4.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea
măsurilor sanitar-epidemice în zonele afectate.
3.5. Identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute.
3.5.1.Organizează activităţile de căutare şi identificare a victimelor şi persoanelor date
dispărute.
3.6. Întreprinderea demersurilor pentru acordarea asistenţei religioase şi înhumarea
victimelor.
3.7. Colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte.
3.7.1. Pune la dispoziţia reprezentanţilor direcţiei sanitar-veterinare personal specializat pentru
colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte.
C .M SURIăDEăREABILITARE
1.ăEvaluareaăpagubelorăproduseădeăinunda ii peăteritoriulăunit iiăadministrativ-teritorial.
1.1. Constituirea Comisiei locale pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii.

1.1.1. Emite dispozi ia privind constituirea Comisiei pentru evaluarea pagubelor produse
de inundaţii.
1.1.2. Dispune centralizarea pagubelor produse de inundaţii (fizic).
1.1.3. Urmăreşte şi sprijină activitatea Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din
specialişti, numită prin ordinul prefectului.
1.1.4. Semneaz ă Procesulă Verbală privindă constatareaă şiă evaluareaă pagubeloră produseă deă
inunda ii.
1.1.5. Semneaz ă Procesulă Verbală deă calamit iă ă întocmită ă deă ă c treă de in tori,ă pentruă
construc iileăhidrotehniceăafectateădeăviituri.
1.1.6. Asigur ăelaborareaăşiătransmitereaăRaportuluiădeăsintez ăprivind efectele inundaţiilor,
conform prevederilor Anexei 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei
şi internelor nr.1.422/192/2012.
2. Aplicarea m surilorăadoptateăprinăhot râreăComitetuluiăLocalăpentruăSitua iiădeăUrgen ,ă
dup ăîncetareaăfenomenelorăhidrologiceăpericuloase.
2.1. Informarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie aplicate.
2.1.1. Asigur ă anun areaă popula iei, prin intermediul sistemului de avertizare-alarmare, cu
privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.
2.1.2. Urm reşteă modulă deă aplicareă aă m suriloră deă restric ieă aă consumuluiă deă ap şiă
alimenteăpân ălaărevenireaăst riiădeănormalitate.
2.2. Coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor.
2.2.1. Coordoneaz ă reparti iaă for eloră şiă mijloaceloră deă interven ieă proprii în zonele
afectate.
2.2.2. Asigur ăparticipareaăcet enilorălaăac iunileădeărefacereăşiăreconstruc ie.
2.3.Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi din
precipitaţii.
2.3.1. Analizeaz ăcapacit ile deăinterven ie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea
apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale).
2.3.2. Înă situa iaă înă careă resurseleă propriiă suntă insuficiente,ă solicit ă sprijină dină parteaă
institu iilorăcuăatribu iiăînădomeniu (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - evacuarea
apei din clădiri, unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - evacuarea apei
din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare).
2.3.3. Interziceăefectuareaădeăbreşeăînădiguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără
acordul prefectului şi aprobarea Comitetului Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice.
2.4. Adoptarea măsurilor de salubrizare a surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a
terenurilor care au fost afectate.
2.4.1. Identifică instituţiile şi persoanele specializate în vederea executării salubrizării şi aplicării
măsurilor sanitar - epidemice în zonele afectate.
2.5. Adoptarea măsurilor pentru refacerea infrastructurii afectate (căilor de comunicaţie şi a
podurilor, refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor la conductele de apă
şi gaze).
2.5.1. Identifică resursele financiare necesare refacerii infrastructurii.
2.5.2. Dispune măsurile pentru reluarea activităţii instituţiilor şi operatorilor economici afectaţi.
2.6. Identificarea resurselor materiale şi financiare necesare refacerii locuinţelor avariate sau
distruse.
2.6.1. Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare materiale şi financiare în vederea
refacerii gospodăriilor afectate.

