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A. PIESE SCRISE

0. Foaie de capat
1. Cuprins
a)

Dispoziţia primarului de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

b)

Componenţa nominală a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

c)

Numerele de telefon, fax si adresele de e-mail ale permanenţei

d)

Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva
inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase

e)

Date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile

f)

Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local

g)

Stocul minim de mijloace şi materiale de apărare

j)

Raport asupra stării digurilor de apărare

k)

Lista potentialilor poluatori si planul de prevenire şi combatere a poluărilor
accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare

l) Baraje existente pe teritoriul U.A.T.

B. PIESE DESENATE

h1) Planul de situaţie al U.A.T., cu curbe de nivel
h2) Planul de situaţie al U.A.T. (zone de risc, localitati), cu imagini satelitare

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

COMPONENTA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Nr.
crt.

Nume si prenume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Badea Lilian
Mihalea Victor
Busca Constantin
Marin Florian
Toma Francisc
Moise Crina
Jurcut Ioan
Gustoiu Vasilica
Gherghe Marian
Bozdoc Marian
David Marioara
Apetrei Dan
Stefan Dorinel

Functia in
C.L.S.U.
presedinte
vicepresedinte
secretar
Sef SVSU
membru
membru
membru
membru
membru
membru
consultant
consultant
consultant

Locul de munca
Primarie
Primarie
Primarie
Primarie
Primarie
DMU
SC Agroma
SC Vointa
DMV
SC Samcom
SC Mariluc
SC Agrodanmar
Politia Ograda

Functia la
locul de
munca
primar
viceprimar
secretar
Ins Sit Urgenta
Ag agricol
Medic uman
administrator
administrator
Medic veterinar
administrator
administrator
administrator
Sef de post

Adresa de domiciliu
Ograda
Ograda
Platonesti
Ograda
Ograda
Slobozia
Tandarei
Ograda
Ograda
Ograda
Ograda
Ograda
Tandarei

Telefon
serviciu

Telefon
mobil

0243279625
0243279625
0243279625
0243279625
0243279625
0243279547
0243279504

0733911967
0733911968
0733911969
0733911972
0733911975
0722340741
0723507734
0722456271
0722642173
0728871793
0721368972
0729945392
0722926901

Adresa e-mail
primaria_ograda@yahoo.com
primaria_ograda@yahoo.com
primaria_ograda@yahoo.com
primaria_ograda@yahoo.com
primaria_ograda@yahoo.com
-

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

INSTITUTIILE CARE ASIGURA PERMANENTA
SI UNDE SE POT TRANSMITE AVERTIZARI, PROGNOZE, DECIZII, DISPOZITII SI INFORMATII

Nr.
crt.
1
2

Denumirea institutiei
care asigura permanenta
Primaria Ograda
Primaria Ograda

Functia persoanelor care
asigura permanenta
Inspector Situatie de Urgenta
Guard

Locatie
telefon / fax / PC
Primarie
Primarie

Telefon
0243 / 279625
0243 / 279625

Fax
0243 / 279625

Adresa e-mail
primaria_ograda@yahoo.com

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
SCHEMA FLUXULUI INFORMATIONAL OPERATIV-DECIZIONAL
PENTRU APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR SI FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE
Comitetul
ComitetulJudetean
Judeteanpentru
pentruSituatii
Situatiide
deUrgenta
UrgentaIalomita
Ialomita

Grupul
Grupulde
deSuport
SuportTehnic
Tehnicnr.
nr.11
Sistemul
Sistemulde
deGospodarire
GospodarireaaApelor
ApelorIalomita
Ialomita
Centrul
Centruloperativ
operativ
tel.
tel.0243
0243233518
233518
fax
fax0243
0243230439
230439
e-mail
e-maildispeceratialomita@sgail.daib.rowater.ro
dispeceratialomita@sgail.daib.rowater.ro

Centrul
Centrulmeteorologic
meteorologic
regional
regionalMuntenia
Muntenia/ /I.N.H.G.A.
I.N.H.G.A.

Statia
Statiahidrologica
hidrologicaSlobozia
Slobozia
(S.G.A.
(S.G.A.Ialomita)
Ialomita)

Sistemul
Sistemulhidrotehnic
hidrotehnic
(S.G.A.
(S.G.A.Ialomita)
Ialomita)

Formatia
Formatiade
delucru
lucru
(S.G.A.
(S.G.A.Ialomita)
Ialomita)

Agentia
AgentiaNationala
Nationalade
deImbunatatiri
ImbunatatiriFunciare
Funciare- Filiala
FilialaJudeteana
JudeteanaIalomita
Ialomita
Centrul
Centruloperativ
operativ
tel.
tel.0243
0243213023
213023
fax
0243
215088
fax 0243 215088
e-mail
e-mailialomita@anif.ro
ialomita@anif.ro

Agenti
Agentihidrotehnici
hidrotehnici
(S.G.A.
(S.G.A.Ialomita)
Ialomita)

Avertizarea
Avertizarea––alarmarea
alarmareapopulatiei
populatieiaflate
aflateininzonele
zonele
de
derisc
riscdin
dinlocalitatile
localitatileapartinatoare
apartinatoaresisisistemele
sistemele
aferente
aferente(sirene
(sireneelectrice,
electrice,clopotele
clopotelebisericilor,
bisericilor,
portavoce,
portavoce,telefoane
telefoaneetc):
etc):
Ograda
Ograda( (11sirena
sirenaelectrica,
electrica, 22clopote
clopotebiserici,
biserici, 11
portavoce)
portavoce)(tel.
(tel.responsabil
responsabil0733911976)
0733911976)

Inspectoratul
InspectoratulJudetean
Judeteanpentru
pentruSituatii
Situatiide
deUrgenta
UrgentaIalomita
Ialomita
Centrul
Centruloperational
operational
tel.
tel.0243
0243232396
232396
fax
fax0243
0243230088
230088
e-mail
e-maildispecerat@isujialomita.eu
dispecerat@isujialomita.eu

C.L.S.U.
C.L.S.U.Ograda
Ograda
Centrul
Centruloperativ
operativ

tel.
tel.0243
0243/ /279625
279625
fax
fax0243
0243/ /279625
279625
e-mail
e-mailprimaria_ograda@yahoo.com
primaria_ograda@yahoo.com
Agentul
Agentulde
deinundatii
inundatii
tel.
tel.0733911972
0733911972

Serviciul
Serviciulvoluntar
voluntarpentru
pentru
situatii
situatiide
deurgenta
urgenta

Forte
Fortede
desprijin
sprijin
(institutii
(institutiisisioperatori
operatori
economici
economicicu
cucare
cares-a
s-aincheiat
incheiat
contract
contractde
decooperare)
cooperare)

Avertizarea
Avertizarea––alarmarea
alarmareaadministratorilor
administratorilorde
debaraje
barajecategoria
categoriaCCsisiD,
D,
operatorilor
operatoriloreconomici
economicisisiinstitutiilor
institutiilorpublice
publicecu
cuobiective
obiectiveininzonele
zonelede
derisc
risc(telefoane):
(telefoane):
(1(1) )S.C.
S.C.SAMCOM
SAMCOMSRL
SRLOgrada
Ograda(tel.
(tel.0728871793)
0728871793)

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
DATE CARACTERISTICE DE APARARE A OBIECTIVELOR INUNDABILE

39

5

F3

6

7

8

9

CA

CI

CP

F1

F2

F3

Timpul de
Obiective aflate în zone de risc la
Lucrări
Asigurările de
propagare a
inundaţii şi accidente la construcţii
hidrotehnice de
calcul şi de
viiturilor sau de
hidrotehnice / Cauzele inundarii apărare existente pe
verificare ale
concentrare a
fiecare curs de apa construcţiilor
precipitaţiilor
detinator /
hidrotehnice periculoase de la
caracteristici /
proiectate (cu
postul
puncte critice / zone debitele aferente) si
pluviometric la
care trebuie
reale
obiective
supravegheate in
permanenta in
timpul apelor mari

praguri critice la precipitaţii

COD ROŞU

4

F2

Mărimi de apărare avertizoare

COD PORTOCALIU

3

F1

Amplasament
staţie
hidrometrică
avertizoare/
post pluviometric
avertizor

COD GALBEN

2

Mărimi locale de
apărare
CA
CI
CP

COD ROŞU

1

Amplasament
staţie
hidrometrică
locală

COD PORTOCALIU

0

Cod
U.A.T. / localitati
Curs de apă (cod cadastral) Număr telefon
SIRUTA apartinatoare U.A.T. / Baraje a caror avariere
si fax la
poate duce la inundatii / primărie, post
Zone afectate de exces de
de poliţie,
umiditate / Zone afectate de
şcoală
precipitatii abundente /
Zone afectate din scurgeri
pe versanti

COD GALBEN

Nr.
crt.

20 l/mp/1 oră

30 l/mp/1 oră

50 l/mp/1 oră

45 l/mp/3 ore

60 l/mp/3 ore

80 l/mp/3 ore

10

11

12

13

14

15

16

Bazinul hidrografic Ialomita
179819 Comuna Ograda

Rau Ialomita (XI.01)

Primarie
0243 279625
Post politie
0243 279504
Scoala
0243 279666

SH Slobozia

320

400

600

4 h Revarsare zona dig-mal / inundabila: 1) Dig mal stang
1) 5% / 1%
1 podet tip pasarela, 84 ha teren arabil, Ograda-Tandarei
Qc = 630 mc/s
21 ha islaz
(dig mal stang rau
Ialomita - SGA
Ialomita, L=1.86 km,
Revarsare prin depasire sau rupere
lc=4 m, h=3 m, Zone
diguri:
critice: zone cu tasari
1) Dig mal stang Ograda-Tandarei
si sleauri,
0.6 km DC, 76 ha teren arabil
subtraversari, 1.3 km
zone lipsite de
perdele de protectie)

Sistem desecare
gravitational Ialomita
- Calmatui (ANIF
Ialomita)
93058 Ograda (39.1)

Rau Ialomita (XI.01)

Revarsare zona dig-mal / inundabila:
18 case, 36 anexe gospodaresti, 1
obiectiv economic (1), 0.8 km strazi,
0.8 km retele electrice

Atenţionările şi avertizările meteorologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
1. Codul verde este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
2. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.
3. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.
4. Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.

În funcţie de posibilele consecinţe ale ploilor importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial), se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse;
b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de canalizare;
c) subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid;
d) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
e) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse;
b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelelor de canalizare;
c) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
d) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
e) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) se anticipează că activităţile socio-economice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse;
c) circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă;
d) risc ridicat de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare;
e) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.

Atenţionările şi avertizările hidrologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
1. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi.
2. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare, care pot produce pagube sociale şi economice însemnate.
3. Codul roşu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu efecte dezastruoase şi ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.
Fenomenele hidrologice care fac obiectul atenţionărilor si avertizărilor hidrologice sunt:
a) creşteri însemnate de niveluri şi debite (inundaţii/viituri);
b) creşteri artificiale de niveluri datorate evoluţiei fenomenelor din timpul iernii [curgeri de sloiuri, poduri de gheaţă, îngrămădiri/blocaje de gheţuri (zăpoare)];
c) fenomene hidrologice periculoase imediate (scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, râuri mici, inclusiv pe râuri necadastrate)

Pentru marcarea intensităţii fenomenului hidrologic periculos corespunzător unui sector de râu se vor folosi următoarele coduri de culori:
a) galben: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
b) portocaliu: risc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot conduce la inundarea unor gospodării şi obiective social-economice;
c) roşu: risc de viituri majore care necesită măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.
În cazul în care atenţionările şi avertizările hidrologice vizează sectoare îndiguite ale cursurilor de apă, acestea vor avea în vedere fazele de apărare la diguri şi vor conţine specificaţia "sector îndiguit".

Codurile de culori corespund urmatoarelor situaţii:
a) galben corespunde situaţiei de atenţie;
b) portocaliu corespunde situaţiei de inundaţie;
c) roşu corespunde situaţiei de pericol.

Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:
a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;
b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.
Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin planurile
de apărare.
Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:
a) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
b) cota fazei a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
c) cota fazei a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice:
a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;
c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;
b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;
c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

PRESEDINTE
Lilian BADEA
PRIMARUL
COMUNEI OGRADA

Comuna Ograda
ComitetulLocalpentru Situatii de Urgenta

MASURI PREVENTIVE SI OPERATIVE CE SE INTREPRIND LA NIVEL LOCAL

A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

Responsabilităţi ale primarului

Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

1.Organizarea avertizării – alarmării
populaţiei pe întregul teritoriu al
unităţii
administrativ – teritoriale

1.1.Constituirea
documentelor
de
înştiinţare, avertizare şi alarmare a
populaţiei în situaţii de urgenţă.

1.1.1.Asigură elaborarea:
 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.
1.2.1. Numeşte personalul care asigură alarmarea populaţiei din
satele aparţinătoare/cartiere şi stabileşte modalităţi şi acţiuni
concrete pentru transmiterea mesajelor de avertizare.
1.2.2. Numeşte personalul responsabil pentru acţionarea
echipamentelor de 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. Stabileşte modalităţi de cooperare cu primarii localităţilor
vecine/sectoarelor limitrofe, în situaţii de urgenţă.

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

1.3.1 Stabileşte personalul care execută serviciul de permanenţă.
1.3.2. Stabileşte locul unde se execută permanenţa şi asigură
mijloacele şi echipamentele de comunicaţii.
1.3.3. Stabileşte procedura de instituire a serviciului de permanenţă
în caz de inundaţii.
1.4.1 Se informează cu privire la asigurarea echipamentelor de
alarmare de către deţinătorii de baraje, pentru zonele potenţial a fi
afectate în caz de accidente la acestea.
1.4.2. Stabileşte măsurile necesare pentru realizarea cooperării în
vederea utilizării echipamentelor de avertizare - alarmare
aparţinând terţilor şi în alte situaţii decât cele pe care le-ar genera

mesajelor de avertizare.

1.3. Stabilirea personalului şi condiţiilor
necesare pentru instituirea serviciului de
permanenţă la sediul primăriei.

prin activitatea proprie.
1.4.3. Stabileşte împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă, locul de instalare a echipamentului propriu unităţii
administrativ teritoriale de acţionare centralizată (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. Asigură legăturile de comunicaţii pentru acţionarea
centralizată a echipamentelor proprii unităţii administrativ
teritoriale de alarmare.
1.4.5. Solicită avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean pentru instalarea echipamentelor de înştiinţare, avertizare
şi
alarmare,
mutarea
acestora,
precum
şi
pentru
completarea/dezvoltarea sistemului de înştiinţare şi alarmare.
1.4.6. Dispune măsuri pentru menţinerea în stare de operativitate a
echipamentelor de avertizare şi alarmare, precum şi pentru
asigurarea siguranţei acestora, împotriva intervenţiei neautorizate,
inclusiv a furtului.
1.5.1. Verifică periodic modul de funcţionare al sistemului.

1.4.
Realizarea,
întreţinerea,
funcţionarea legăturilor şi asigurarea
mijloacelor de înştiinţare, avertizare şi
alarmare, în situaţii de inundaţii.

2.1.1. Asigură, prin agentul de inundaţii, elaborarea Planului
local de apărare împotriva inundaţiilor, 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.

2.2.1. Asigură identificarea în teren a obiectivelor expuse riscului

la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, ape interne, pe baza
limitelor istorice cunoscute.
2.2.2. Identifică zonele critice care pot duce la creşterea riscului de
inundaţii (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.).
2.3.1. Asigură 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,
timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate,
înălţimea maximă a lamei de apă.

1.5.
Asigurarea
sistemului
de
comunicaţii între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul
Operaţional Judeţean al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi
cu Centrul Operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor.

2.Întocmirea Planului local de apărare
împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
poluărilor accidentale

2.1. Elaborarea, avizarea şi aprobarea
Planului local de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale.

3.1.1. Analizează şi stabileşte zonele ameninţate de factorii de risc
care impun evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale.
3.1.2. Stabileşte zonele care asigură protecţie populaţiei, bunurilor
şi animalelor evacuate, precum şi spaţiile necesare primirii
evacuaţilor.
3.1.3. Stabileşte numărul de cetăţeni, instituţii publice şi operatori
economici care se evacuează în raport de amploarea şi intensitatea
situaţiei de urgenţă.
3.1.4. Dispune realizarea situaţiei cu populaţia care se autoevacuează, din numărul de cetăţeni stabiliţi pentru evacuare.
3.1.5. Stabileşte raioanele de instalare a taberei de sinistraţi.
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
trebuieevacuate, 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.).

4.1.1. Asigură stabilirea necesarului de materiale şi mijloace
de intervenţie, cu asistenţa tehnică a specialiştilor din cadrul
Sistemului de Gospodărire a Apelor, corespunzător
specificului acţiunilor de apărare din zona respectivă.

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.

4.2.1. Asigură prin bugetul local, fondurile necesare pentru
constituirea şi completarea stocurilor de apărare.

4.3.1. Asigură fondurile necesare dotării Serviciilor
Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă cu materiale şi
mijloace specifice, conform Normativului cadru de dotare.
2.3. Cuprinderea în Planul local de
apărare împotriva inundaţiilor a
elementelor strict necesare din Planul de
acţiune în caz de accidente la baraj.

3. Organizarea evacuării în situaţii de
urgenţă

3.1. Întocmirea şi actualizarea Planului
de evacuare a populaţiei şi bunurilor
materiale în situaţii de urgenţă.

4.4.1. Asigură cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare
desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie.

5.1.1. Dispune afişarea Planului de situaţie al localităţii pe care
sunt delimitate zonele cu risc la inundaţii 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. Dispune afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor
de culori 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 afişarea extrasului din Planul de evacuare
cuprinzând punctele de adunare/îmbarcare, zona/zonele unde se
constituie taberele de sinistraţi, locurile unde se dispune populaţia
evacuată.
5.2.1. Dispune agentului de inundaţii organizarea periodică de
adunări cetăţeneşti 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. Conştientizează populaţia 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. Informează populaţia cu privire la necesitatea încheierii
poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor pentru situaţii de
dezastre naturale şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării
prevederilor legale.

6.1.1. Organizează periodic acţiuni pentru realizarea şi
întreţinerea şanţurilor şi rigolelor.
6.1.2. Organizează periodic (îndeosebi la începutul
primăverii) acţiuni pentru îndepărtarea materialului lemnos
şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, inclusiv de pe
formaţiunile torenţiale şi din secţiunile de scurgere a
podurilor şi podeţelor.

6.2.1. Asigură introducerea hărţilor de risc la inundaţii în
Planurile de Urbanism General (PUG).
6.2.2. Nu eliberează autorizaţii de construire pentru noi
locuinţe, în zonele de risc la inundaţii.

4.Constituirea stocurilor de materiale şi
mijloace de intervenţie în caz de
inundaţii

4.1. Stabilirea necesarului de materiale
şi
mijloace
de
intervenţie,
în

7.1.1. Efectuează demersuri pentru cuprinderea în bugetul
local a fondurilor necesare realizării lucrărilor cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor de interes local.
7.1.2. Efectuează demersuri pentru atragerea de fonduri
externe pentru realizarea lucrărilor cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor de interes local.
7.1.3. Urmăreşte măsurile adoptate în cadrul comitetului de

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.

4.2. Asigurarea fondurilor necesare
pentru constituirea şi completarea
stocurilor de materiale şi mijloace de
apărare împotriva inundaţiilor şi
gheţurilor.

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.

8.1.1. Coordonează nemijlocit exerciţiile de simulare pentru
verificarea fluxului informaţional la nivelul unităţii
administrativ - teritoriale.

4.3. Asigurarea dotării Serviciilor
Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă
cu materiale şi mijloace specifice
intervenţiei.
8.2.1. Conduce nemijlocit
populaţiei.

4.4. Încheie convenţii cu operatorii
economici din zonă, pentru acordarea
sprijinului (cu materiale şi mijloace de
intervenţie) în situaţii de urgenţă.

5.Organizarea periodică a acţiunilor de
conştientizare a populaţiei asupra riscului
pe care îl reprezintă inundaţiile şi asupra
măsurilor care trebuie întreprinse de
fiecare cetăţean pentru diminuarea
pagubelor.

5.1. Asigurarea afişării în locuri publice a
extraselor din Planul local de apărare
împotriva inundaţiilor.

exerciţiile de alarmare publică a

8.3.1. Organizează cel puţin de două ori pe an, exerciţii în vederea
pregătirii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă pentru participare la acţiuni operative de intervenţie.
8.3.2.Analizarea concluziilor exerciţiilor şi ia măsuri pentru
remedierea deficienţelor constatate.

5.2. Organizarea periodică de acţiuni
cetăţeneşti, pentru conştientizarea
populaţiei asupra măsurilor care trebuie
întreprinse de fiecare cetăţean, înainte,
pe
timpul
şi
după
producereainundaţiilor.

6. Implementarea măsurilor de reducere a
riscului de inundaţii

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.

6.2. Interzicerea amplasării unor noi
locuinţe în zonele cu risc la inundaţii.

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.

8. Coordonarea exerciţiilor
privind
managementul
şi
gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii,
la
nivelul
unităţii
administrativ-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.

8.2. Organizarea cel puţin odată la doi
ani, a exerciţiilor de alarmare publică a

populaţiei.

8.3.
Organizarea
exerciţiilor
intervenţii la inundaţii

de

B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE

COD GALBEN (C.A., faza l de apărare la diguri, faza l de apărare la gheţuri)

Responsabilităţi ale primarului

1. Luarea măsurilor pentru întărirea
capacităţii de răspuns

Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

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 cu privire la
primirea unei avertizări cod galben de inundaţii.
1.1.2. Activează centrul operativ cu activitate temporară al
unităţii administrativ - teritoriale.
1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea
efectelor unor eventuale inundaţii.
1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă privind măsurile necesare a fi adoptate în
vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.
1.1.5. Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor
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. Asigură spaţiul şi instruirea personalului pentru
efectuarea permanenţei, 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
pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi
cu Centrul Operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor.
2.Avertizarea populaţiei, instituţiilor şi
operatorilor economici.
2.1. Avertizarea populaţiei şi a obiectivelor
din zonele de risc la inundaţii revărsări ale
unor cursuri de apă

1.3.1. Urmăreşte modul de transmitere/recepţionare a
informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor.
1.3.2. Ţine permanent legătura cu Sistemul de Gospodărire a
Apelor şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean cu privire la evoluţia situaţiei în teren.
1.3.3. Raportează la Centrul Operaţional Judeţean, informaţii
privind măsurile instituite.

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. Asigură avertizarea/informarea persoanelor care ar
putea fi surprinse de creşterea debitelor pe cursurile de apă,
aflate în zonele izolate (insule, zone de agrement etc.).
2.2. Informarea populaţiei cu privire la
măsurile urgente care trebuie aplicate.

3.Eliminarea/diminuarea
unor eventuale inundaţii.

riscurilor

3.1. Desfăşurarea acţiunilor de limitare
a efectelor unor eventuale inundaţii, în
special revărsări ale unor cursuri de apă
mici.

2.1.3. Asigură informarea/avertizarea populaţiei, instituţiilor
publice locale şi operatorilor economici, conform schemei
de avertizare – alarmare.

2.2.1. Asigură informarea populaţiei 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.

3.1.1. Asigură luarea măsurilor de evitare sau de eliminare a
blocajelor cu plutitori şi gheţuri, 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. Asigură monitorizarea
cursurilor de apă şi a
amenajărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe
raza unităţii administrativ - teritoriale.
3.1.3. Transmite informaţii deţinătorului, cu privire la
eventualele deficienţe constatate la diguri, regularizări
cursuri de apă, consolidări de mal şi amenajări de desecare.

COD PORTOCALIU (C.I., faza lI de apărare la diguri, faza lI de apărare la gheţuri)

Responsabilităţi ale primarului

1. Luarea măsurilor
capacităţii de răspuns

pentru

întărirea

1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a
Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, ori de câte ori situaţia o impune.

Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu
atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu privire la
primirea avertizărilor cod portocaliu de inundaţii.

1.2. Instituirea permanenţei la sediul
primăriei.

1.3 Asigurarea funcţionării fluxului
informaţional între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului
de Gospodărire a Apelor.

2.Pune în aplicare măsurile adoptate prin
hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă/ordin al prefectului la nivelul
unităţii administrativ - teritoriale şi cele
prevăzute în planul de apărare împotriva
inundaţiilor, planul de evacuare, schema
organizării
avertizării
şi
alarmării
populaţiei.
2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a
obiectivelor din zonele de risc la inundaţii de
pe raza unităţii administrativ - teritoriale.

1.1.2. Activează Centrul Operativ cu activitate temporară al
unităţii administrativ - teritoriale.
1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea
efectelor inundaţiilor.
1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă privind măsurile necesare să fie adoptate în
vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.
1.1.5. Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor
adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă.

1.2.1. Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei,
precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii.
1.2.2. Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit,
în vederea primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor
hidrometeorologice.

1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de
permanenţă.

1.3.1 Asigură continuitatea transmiterii/recepţionării
informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor.
1.3.2. Dispune agentului de inundaţii întocmirea 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.

2.2. Informarea populaţiei cu privire la
măsurile urgente care trebuie aplicate.

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.

2.3.Supravegherea
permanentă
a
cursurilor de apă şi a construcţiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor de pe întreg teritoriul
unităţii administrativ - teritoriale.

2.4. Luarea măsurilor de limitare a efectelor
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

2.1.1. Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul
de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru
intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate.

3. Evacuarea populaţiei în conformitate cu
Planul de evacuare.
3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a
oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale
în afara zonelor potenţial inundabile.

3.2. Organizarea/constituirea taberelor
de sinistraţi.

3.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei
provenite din revărsări, infiltraţii şi din
precipitaţii.

3.4. Distribuirea ajutoarelor populaţiei
afectate.

3.5. Aplicarea măsurilor sanitar - epidemice

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 populaţiei, instituţiilor
publice locale şi operatorilor economici, 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 avertizarea sau după caz, alarmarea
populaţiei şi obiectivelor din zonele de risc la inundaţii.

2.2.1. Anunţă populaţia, 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, cu privire la activităţile
prioritare care trebuie întreprinse.

2.3.1. Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe
diguri, de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă.
2.3.2. Coordonează măsurile de evitare a blocajelor, 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.

necesare prevenirii epidemiilor.

2.3.3. Interzice efectuarea unor breşe în 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.

2.4.1. Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei
şi a obiectivelor situate în zona inundabilă în caz de pericol
iminent de avariere a unor construcţii hidrotehnice.
2.4.2. Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative desfăşurate de
specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
2.4.3. Dispune măsuri pentru localizarea apelor revărsate, precum
şi a celor provenite din infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi
dirijarea lor în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin
pompare.

3.1.1. Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul
autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).

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.

3.3.1. Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind
priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobile

(gospodării, obiective economico-sociale).
3.3.2. În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente,
solicită sprijin din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniu
(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).

3.4.1. 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.

3.5.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate
executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor sanitarepidemice în zonele afectate.

COD ROŞU(C.P., faza lII de apărare la diguri, faza lII de apărare la gheţuri)

Responsabilităţi ale primarului

Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

1. Adoptarea măsurilor pentru întărirea
capacităţii de răspuns
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 cu privire la
primirea unor avertizări cod roşu pentru inundaţii.
1.1.2. Asigură funcţionarea permanentă a Centrului Operativ
cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale.
1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie
diminuarea efectelor inundaţiilor.

1.2. Instituirea permanenţei la sediul
primăriei.

1.3 Asigurarea funcţionării fluxului
informaţional între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al
Sistemului de Gospodărire a Apelor.

luate

pentru

1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă 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, după caz, prefectului instituirea stării de
alertă pe teritoriul unităţii administrativ - teritoriale, în
funcţie de evoluţia fenomenelor.

1.2.1. Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei,

2. Aplicarea măsurilor adoptate prin
hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă / ordin al prefectului la nivelul
unităţii administrativ - teritoriale şi cele
prevăzute în planul de apărare împotriva
inundaţiilor, planul de evacuare, schema
organizării
avertizării
şi
alarmării
populaţiei.
2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a
obiectivelor din zonele de risc la inundaţii,
de pe raza unităţii administrativ - teritoriale.

precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii.
1.2.2. Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit,
în vederea primirii înstiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor
hidrometeorologice.

1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de
permanenţă.

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.

2.2. Informarea populaţiei cu privire la
măsurile urgente care trebuie aplicate.

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.

2.4. Adoptarea măsurilor de limitare a
efectelor situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii.

3.Evacuarea populaţiei în conformitate cu
planul de evacuare.
3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a
oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale
în afara zonelor potenţial inundabile.

2.1.1. Elaborează 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.

3.2. Organizarea/constituirea taberelor
de sinistraţi.

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.

3.3. Distribuirea ajutoarelor populaţiei
afectate.

3.4. Coordonarea aplicării măsurilor
sanitar-epidemice necesare prevenirii
epidemiilor.

2.2.1. Anunţă populaţia, 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, cu privire la activităţile prioritare care
trebuie întreprinse.

3.5. Identificarea victimelor, sinistraţilor şi
întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute.
3.6. Întreprinderea demersurilor pentru
acordarea asistenţei religioase şi înhumarea
victimelor.
3.7. Colectarea, transportul şi incinerarea
animalelor moarte.

2.3.1. Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe
diguri, de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă.
2.3.2. Interzice efectuarea unor breşe în 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.

2.4.1.Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei şi
a obiectivelor situate în zona inundabilă în caz de pericol
iminent de avariere a unor diguri sau baraje.
2.4.2. Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative desfăşurate de
specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.

3.1.1. Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul
autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).
3.1.2. Dispune activarea Centrului de Conducere şi
Coordonare a Evacuării (CCCE).
3.1.3. Stabileşte necesarul de forţe şi mijloace, proprii, în
baza planurilor/convenţiilor de colaborare/cooperare şi
defineşte nevoile de sprijin din partea Comitetului pentru
Situaţii de Urgenţă Judeţean.
3.1.4. Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor
materiale prin intermediul comandantului forţelor de
ordine.

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.

3.3.1. 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.

3.4.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate
executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor sanitarepidemice în zonele afectate.

3.5.1.Organizează activităţile de căutare şi identificare a
victimelor şi persoanelor date dispărute.

3.7.1. Pune la dispoziţia reprezentanţilor direcţiei sanitarveterinare personal specializat pentru colectarea,
transportul şi incinerarea animalelor moarte.

C .MĂSURI DE REABILITARE

Responsabilităţi ale primarului

Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

1. Evaluarea pagubelor produse de
inundaţiipe
teritoriul
unităţii
administrativ-teritorial.

1.1. Constituirea Comisiei locale pentru
evaluarea pagubelor produse de inundaţii.

1.1.1. Emite dispoziţia 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.

2.Aplicarea măsurilor adoptate prin
hotărâre Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă, după încetarea fenomenelor
hidrologice periculoase.
2.1. Informarea populaţiei asupra măsurilor
care trebuie aplicate.

2.2. Coordonarea acţiunilor de intervenţie
pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor.

1.1.4. Semnează Procesul Verbal privind constatarea şi
evaluarea pagubelor produse de inundaţii.
1.1.5. Semnează Procesul Verbal de calamităţi întocmit de
către deţinători, pentru construcţiile hidrotehnice afectate
de viituri.
1.1.6. Asigură elaborarea şi transmiterea Raportului de
sinteză privind efectele inundaţiilor (in maximum 20 de zile
de la incetarea fenomenului), 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.

2.3.Realizarea măsurilor de evacuare a apei
provenite din revărsări, infiltraţii şi din
precipitaţii.

2.1.1. Asigură anunţarea populaţiei, prin intermediul

2.4. Adoptarea măsurilor de salubrizare a
surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă
şi a terenurilor care au fost 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).
2.6. Identificarea resurselor materiale şi
financiare necesare refacerii locuinţelor
avariate sau distruse.

sistemului de avertizare-alarmare, cu privire la activităţile
prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.
2.1.2. Urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de restricţie
a consumului de apă şi alimente până la revenirea stării de
normalitate.

2.2.1. Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de
intervenţie proprii în zonele afectate.
2.2.2. Asigură participarea cetăţenilor la acţiunile de
refacere şi reconstrucţie.

2.3.1. Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind
priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobile
(gospodării, obiective economico-sociale).
2.3.2. În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente,
solicită sprijin din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniu
(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. Interzice efectuarea de breşe în diguri pentru
evacuarea apei acumulate în incinte fără acordul prefectului
şi aprobarea Comitetului Ministerial din cadrul Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice.

2.4.1. Identifică instituţiile şi persoanele specializate în
vederea executării salubrizării şi aplicării măsurilor sanitar epidemice în zonele afectate.

2.5.1. Identifică resursele financiare necesare refacerii
infrastructurii.
2.5.2. Dispune măsurile pentru reluarea
instituţiilor şi operatorilor economici afectaţi.

activităţii

2.6.1. Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare
materiale şi financiare în vederea refacerii gospodăriilor
afectate.

D. COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Nr.

Nume si prenume

Functia in S.V.S.U.

Locul de

Adresa de

Telefon

Telefon

crt.

munca
PRIMARIE

domiciliu
Ograda

serviciu
0243 279625

mobil
0733911972

0243
279625

0724992900

MARIN FLORIAN

Sef Serviciu (Agent
de inundatii)

2

TUDOR
CONSTANTIN

Specialist pentru
prevenire

PRIMARIE

3

ALBU ANGHEL

Specialist pentru
prevenire

PRIMARIE

4

BALAN DUMITRU

Specialist pentru
prevenire

5

RADU IONEL

6

BAICU NICOLAE

7

SPANU COSTEL

Servant

8

TOMA LILICA

Servant

PRIMARIE

Ograda

9

TIGAU VICTORAS

Servant

SC AGROMA

Ograda

0733357212

10

TIGAU VASILE

Servant

Ograda

0726022942

11

CRASMARU PAUL
SANDEL

Servant

Ograda

0729056343

12

MARACINE MARIUS

Servant

SOMER

Ograda

13

ZAHARESCU
DANIEL

Servant

SOMER

Ograda

0720063670

14

ASTELEANU NELU

Servant

Ograda

0720648178

Servant

Ograda

0722971149

Ograda

0721374165

1

15
16

MARACINE
VALENTIN
FRENTESCU
MARINEL

Specialist pentru
prevenire
Sef formatie
interventie

Ograda

PRIMARIE

Ograda

0243
279625

Ograda

0243
279625

Ograda
AF BAICU

Şef echipă
specializata

Ograda

0723013171

Ograda

0727436405
0243 279625

0727501460

Ograda

17

DIMACHE ION

Servant

18

BOZDOC COSTEL

Servant

19

DUMITRU MARIAN

Servant

Ograda

20

ARGHIROIU IONUT

Servant

Ograda

21

TANASE MATEI

Şef echipă
specializata

PRIMARIE

Ograda

22

PANAIT GEANI

Servant

Biserica Ograda

Ograda

0720763569

23

SOARE IONEL

Servant

Ograda

0243/279600

24

ALBU IONEL

Servant

Ograda

0729796241

25

MARIN IONEL

Servant

26

STANCIU ION

27

MUSAT SANDU

Şef echipă
specializata
Servant

SC SAMCOM

Biserica
Dimieni

Ograda

0743030594

0243/279565
0243 279625

0733911976

Ograda
Ograda

0726205556

Ograda

0721095196

28

TACHE PUIU

Servant

PRIMARIE

0243 279625

Ograda

0729014780

29

IANCU ION

Servant

30

ESANU FLORIN

Servant

31

MOISE CRINA

Şef echipă
specializata

DISPENSAR
UMAN

Ograda

32

DAVID MARIANA

Servant

DISPENSAR
UMAN

Ograda

Servant

SCOALA

Ograda

Servant

PRIMARIE

Ograda

0724677823

SPITAL
SLOBOZIA

Ograda

0728040188

Ograda

0721187794

33
34

COSTACHE
MIHAELA
BLAGLOSLOV
SANDA

SOMER

Ograda

0720006939

Ograda
0243279547

0722340741

0243279547

0720671215

0243279666

0724989748

35

STAN ANGELICA

Servant

36

KRIZBAI COSTEL

Şef echipă
specializata

37

BUCUR GHEORGHE

Servant

SC AGROMA

Ograda

38

BADEA VASILE

Servant

SC GEVAS

Ograda

0723436230

39

BALTARETU MIHAI

Servant

SC MARIMIH

Ograda

0728824297

40

PETCU LUCIAN

Servant

41

OLTEANU MARIAN

Şef echipă
specializata

42

MANEA ION

Servant

Ograda

0764048093

43

DINU ALEXANDRU

Servant

Ograda

0721594787

44

SERBAN MARIUS

Servant

Ograda

45

MANEA ADRIAN

Servant

Ograda

46

IONESCU VASILE

Şef echipă
specializata

SCOALA

Ograda

47

GONGEA ION

Servant

AF GONGEA

Ograda

48

ZECA MARIUS

Servant

AF ZECA

Ograda

49

OLTEANU
CONSTANTIN

Servant

Ograda

50

STAN G. ION

Servant

Ograda

51

GHERGHE MARIAN

Şef echipă
specializata

52

MARIN MARIAN

53
54

Ograda
SC ICUTA

Ograda

0243279666

0765652669
0723218757

0745129795

Ograda

0722642173

Servant

Ograda

0740124433

CONSTANTIN ION

Servant

Ograda

0766489408

BORCEANU AURAS

Servant

Ograda

DSV

55

BADEA STAN

Servant

AF BADEA

Ograda

0722214029

E. RESPONSABILI CU ACTIUNILE DE APARARE

1. Responsabili pentru evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară:
- Lilian BADEA (primar, 0733911968)
- Victor MIHALEA (viceprimar, 0733911969)

2. Personalul care asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor
hidrometeorologice periculoase:
- Florian MARIN (Sef SVSU, 0733911972)
- Matei TANASE (Guard, 0733911976)

3. Responsabili cu întocmirea Rapoartelor operative zilnice, care se transmit la Centrul
operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor si Centrul operaţional al Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă:
- Florian MARIN (Sef SVSU, 0733911972)
- Victor MIHALEA (viceprimar, 0733911969)

4. Responsabili cu avertizarea-alarmarea populatiei aflate in zonele de risc din localitatile
apartinatoare:
- Matei TANASE (Guard, 0733911976)- Ograda

F. LISTA PODURILOR SI PODETELOR CU SECTIUNI DE SCURGERE SUBDIMENSIONATE LA CARE SE
ASIGURA SUPRAVEGHERE PERMANENTA PE TIMPUL APELOR MARI

- Podet tip pasarela Ograda – Fratilesti (rau Ialomita)

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
STOCUL MINIM DE MATERIALE SI MIJLOACE DE APARARE
IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE
Nr.
Crt.

DENUMIREA MATERIALELOR ŞI
MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE

21.

Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă
şi sfoară pentru legat saci
Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată
din aplicarea normativului se va aproviziona
eşalonat, câte 1/5 din necesar)
Motorină, benzină, lubrifianţi, ulei hidraulic şi
aditivi pentru motorină
Motofierăstraie (drujbe)
Motodefrişătoare
Maşini de înşurubat şi găurit electrice, cu
acumulatori
Polizoare drepte sau unghiulare
Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori
reîncarcabili, felinare electrice 12-24V şi alte
mijloace de iluminat mobile cu accesorii de
rezervă (încărcător acumulatori, baterii de
rezervă, becuri, felinare electrice)
Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă
Cazmale cu cozi
Lopeţi cu cozi
Târnăcoape cu cozi
Sape cu cozi
Furci de fier cu cozi
Căngi de fier cu cozi
Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de
lemn
Ciocane diferite
Cleşte de cuie combinat

25.
26.
27.
28.
34.
35.
40.

41.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
52.
53.

U.M.

NECESAR

EXISTENT
LA
PRIMARIE

DEFICIT

buc.

2000

2000

0

m.p.

200

0

200

SC CURCUBEU COM SRL Tandarei (200 mp. /
0243273602)

litri

200

50

150

Partener ROMPETROL Tandarei

buc.
buc.

2
3

2
3

0
0

buc.

2

2

0

buc.

2

2

0

buc.

10

4

6

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

5
20
20
7
10
10
10

5
20
20
7
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0

buc.

5

5

0

buc.
buc.

10
5

10
5

0
0

ALTI DETINATORI DE MATERIALE SI MIJLOACE
DE APARARE (CANTITATE / TELEFON)

SC CURCUBEU
0243273602)

COM

SRL

Tandarei

(6

buc.

/

54.
55.
57.
65.
73.
75.
83.
84.
85.
95.
101.

Patent izolant
Barde pentru cioplit şi topoare
Binoclu
Telefoane mobile
Ruleta 20 – 50 m
Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv
materiale necesare montării; portavoce
Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă sau
furtun
Motocositori (multifuncţionale),
Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper,
draglină cu cupă) şi piese de schimb aferente

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

5
10
1
10
2

5
10
1
10
2

0
0
0
0
0

buc.

1

1

0

2

1

1

2

2

0

buc.

1

1

0

Remorcă auto tractată de capacitate mică
Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru
iluminat

buc.

1

1

0

3

3

0

buc.
m.l.
buc.

2

2

0

buc.

2

2

0

per.

20

10

10

buc.

20

0

20

buc.
buc.
buc.

10
2
3

10
2
3

0
0
0

buc.
buc.

SC CURCUBEU
0243273602)

COM

SRL

Tandarei

buc.
102.

106.

Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua
de reflectoare);
- cablu pentru iluminat
- izolator pentru prinderea cablului, fasunguri,
întrerupatoare, becuri etc.
Agregate pentru sudură electrică sau
oxiacetilenică şi materiale de sudură, truse
aferente
Cizme de cauciuc scurte şi lungi

107.

Mantale de ploaie cu glugă

113.
118.
119.

Mănuşi de protecţie
Aparat radio + TV
Trusă medicală de prim ajutor

103.

SC CURCUBEU COM SRL Tandarei (6 buc. /
0243273602)
SC CURCUBEU COM SRL Tandarei (6 buc. /
0243273602)

(6

buc.

/

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

RAPORT ASUPRA STARII DIGURILOR DE APARARE
Nr.
crt.
1

Denumire dig
(curs de apa)
Dig mal stang OgradaTandarei (rau Ialomita)

Administrator
SGA Ialomita

Situatia afectarii digului la ultimele viituri

Modul de refacere a digului

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
LISTA POTENTIALILOR POLUATORI
Nr.
crt.

Curs de apa / Lac / Acvifer

Poluanti periculosi posibil
a fi evacuati

Pe teritoiul UAT Ograda nu exista potentiali poluatori.

Unitatea care administreaza
folosinta de apa potential
poluatoare

Telefon / Fax / Adresa e-mail

Exista plan de prevenire si
combatere a poluarilor
accidentale (perioada de
valabilitate)

Comuna Ograda
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

BARAJE EXISTENTE PE TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE
Nr.
crt.

Curs de apa

Baraj

Pe teritoiul UAT Ograda nu exista baraje.

Administrator baraj

Telefon / Fax / Adresa e-mail

Exista plan de actiune in caz
de accident la baraj
(perioada de valabilitate)

Atributiile agentului de inundatii
Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de
inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
Acesta va actiona, la nivelul unitatii administrativ teritoriale, pentru pregătirea populaţiei,
cunoaşterea locală a hazardului si riscului la inundaţii si a planului de apărare impotriva
inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale pe cursuri de apa.
Agentul de inundaţii:
- organizeaza periodic acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă
inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea
pagubelor;
- realizeaza planul local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale,
afişeaza extrase din acest plan, din care au fost excluse informaţiile confidenţiale, pe pagina de
internet a instituţiei şi la sediul primăriei;
- afişeaza în locuri publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi
hidrologice precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei;
- centralizeaza datele privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi întocmeste şi
transmite rapoarte operative zilnice;
- impreuna cu Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, supravegheaza permanent, pe timpul
apelor mari sau a fenomenelor periculoase de iarna pe cursuri de apa, secţiunile podurilor şi
podeţelor subdimensionate sau plutitoare de pe raza unitatii administrativ teritoriale, pentru
prevenirea inundaţiilor sau distrugerii podurilor;
- organizeaza şi asigura apărarea obiectivelor ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase sau poluari accidentale pe cursuri de apa, cu forţe şi mijloace proprii
(Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă), prevăzute din timp în planul de apărare;
- urmăreste şi întreţine lucrările cu rol de aparare din administrarea primariei şi asigura atât acţiunile
de avertizare în cazul deteriorării/afectării acestora în timpul viiturilor, cât şi intervenţia pentru
consolidarea/supraînălţarea acestora;
- asigură si coordoneaza participarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la acţiunile
operative desfăşurate de specialiştii unităţii deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor (Sistemul de Gospodarire a Apelor);
- colaborează la acţiunea de reconstituire a inundaţiilor pe teren, de marcare a evenimentelor
istorice privind viiturile (pe clădiri, la poduri şi pe mirele de ape mari) – se materializează în teren
1

nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitură şi reactualizarea valorilor
caracteristice de apărare;
- furnizeaza sprijin pentru inventarierea pagubelor la nivel de unitate administrativ teritoriala;
- participa la instruiri efectuate de specialisti din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor si
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru cunoaşterea exactă a atribuţiilor ce le
revin în diferite situaţii de urgenţă generate de viituri, actiunea gheturilor pe cursurile de apa,
inundatii datorita precipitatiilor abundente, scurgeri de pe versanti, baltiri, incapacitatea de preluare
a retelei de canalizare, seceta hidrologica si poluari accidentale pe cursuri de apa.

Modul de completare si transmitere a Raportului operativ zilnic privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice periculoase
Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice
periculoase şi se transmit astfel:
-

se întocmesc de către responsabilul nominalizat în planul de apărare împotriva inundaţiilor
al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

-

se aprobă de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

-

se transmit prin grija primarului către Centrul operaţional judeţean (Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din
cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.
*

Modelele de Rapoarte operative fac referire (in functie de locatia geografica a UAT) la:
-

viituri si blocaje de gheturi pe fluviul Dunarea si Bratul Borcea;

-

viituri si blocaje de gheturi pe raurile interioare: Ialomita, Prahova, Sarata, Mostistea etc;

-

inundatii din precipitatii abundente (inclusiv caderi masive de zapada urmate de topire
rapida), scurgeri de pe versanti (torenti), baltiri (inundatii din ridicare stratului freatic),
incapacitatea de preluare a retelei de canalizare (acolo unde este cazul);

-

seceta hidrologica.

La ce fenomene NU fac referire Rapoartele operative:
-

vânt

-

grindină

-

incendii

-

cutremur

-

alunecari de teren (decât dacă acestea afectează cursurile de apă, regimul de curgere,
asigurarea fluxului informaţional, exploatarea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice)
2

Rapoartele operative vor cuprinde:
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (se completeaza cu un x in
tabele, in functie de fenomenul produs: revarsari rauri sau fluviul Dunarea, blocaje de gheturi,
inundatii din precipitatii abundente, scurgeri de pe versanti, baltiri, incapacitate de preluare a retelei
de canalizare, seceta hidrologica). Fenomenele descrise mai sus pot apare separat sau se pot cumula
mai multe (exemplu: inundatii din precipitatii abundente cu incapacitate de preluare a retelei de
canalizare, blocaje de gheturi cu revarsari de rauri etc). In cazul caderilor masive de zapada care
prin topire rapida duc la inundatii sau baltiri, se bifeaza cu x la inundatii din precipitatii abundente
si/sau baltiri.
2) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul model:

Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/cod
SIRUTA

Curs de apă
pe fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate

Cauzele afectării
pe fiecare
localitate în parte

Bazin hidrografic: ..................
Comuna / Orasul /
Municpiul......................
Satul / Cartierul
…….................... (cod
SIRUTA)

- victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socioeconomice şi administrative
(se menţionează şcoala,
grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu
apă, canalizare
3

- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de
gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape
interne
- rupere dig,
avariere baraj cu
indicarea
denumirii şi
administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei
de canalizare
- alte cauze

- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea
denumirii, capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze
naturale
TOTAL UAT.............
Nr. total localităţi
afectate in
perioada .......................
..

- victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socioeconomice şi administrative
(se menţionează şcoala,
grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria, etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu
apă, canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea
denumirii, capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze
naturale
- alte pagube

Tabelul va conţine doar rândurile cu pagubele înregistrate fizic (nu valoric) si nu toate
tipurile de pagube înscrise în tabelul-model de raportare (doar cele care au avut loc).
3) măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează si
4

actiunile intreprinse, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi
obiecte de primă necesitate, modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu
rol de apărare împotriva inundaţiilor din administrarea primariei;
4) măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor,
evacuarea apelor din incinte, materiale si mijloace de aparare necesare si care nu se gasesc la
nivelul primariei sau nu pot fi achizitionate etc). La acest punct se completeaza masurile necesare in
viitor si nu cele deja intreprinse.
5) construcţii hidrotehnice afectate (din administrarea primariei sau de pe teritoriul
administrativ teritorial).
*
Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind
producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de
câte ori se impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative
anterioare.
In tabelul de la punctul 2) vor fi cuprinse doar pagubele aparute de la transmiterea
precedentului raport operativ, iar la TOTAL vor fi cumulate pagubele de la inceputul fenomenului
hidrometeorologic periculos.
La forte de interventie care actioneaza vor fi trecute doar fortele care au intervenit de la
transmiterea precedentului raport operativ (daca nu a intervenit nimeni pe parcursul unei zile se
trece „Nu este cazul”).
La punctul 5) se va trece digul afectat in ziua cand s-a produs fenomenul, iar in rapoartele
operative urmatoare se va specifica de exemplu „pe data de zz.ll.aaaa s-a produs o bresa in digul...”.
Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică (conform modelului).
Rapoartele operative vor fi transmise zilnic până la încetarea fenomenului.
Atunci cand se produce un fenomen hidrometerologic periculos de felul celor descrise mai
sus, obligatia legala de a transmite urgent un Raport operativ revine CLSU, prin agentul de
inundatii (nu se asteapta solicitare din partea Sistemului de Gospodarire a Apelor si a Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă).
Avand in vedere ca agentul de inundatii va fi mai mult pe teren in timpul fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, este indicat sa exista in cadrul CLSU o a doua persoana care sa fie
instruita in realizarea si transmiterea Rapoartelor operative, care sa primeasca informatiile telefonic
din teritoriu si sa transmita Raportul operativ zilnic pana la ora 09.00, de preferinta prin e-mail (sau
pe fax).
Pentru operativitate în transmiterea informatiilor, Rapoartele operative pot fi transmise doar
cu semnătura persoanei care le întocmeste.
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