MASURI PREVENTIVE, OPERATIVE SI DE
REABILITARE PENTRU MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTĂ ÎN CAZ DE INUNDATII LA
NIVEL LOCAL
I. MĂSURI PREVENTIVE
1. Organizarea fluxului informational pentru avertizarea-alarmarea populatiei din
zonele de risc la inundatii:
- numirea si instruirea personalului care asigură alarmarea populatiei din satele
apartinătoare;
- numirea personalului responsabil pentru actionarea echipamentelor de alarmare;
- stabilirea personalului care execută serviciul de permanentă si a locului unde se
execută permanenta.
2. Elaborarea, prin agentul de inundatii, a planului local de apărare împotriva
inundatiilor, gheturilor si poluărilor accidentale:
- identificarea tuturor surselor de risc la inundatii aflate pe raza unitătii
administrativ-teritoriale;
- afisarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.
3. Întocmirea Planului de evacuare a populatiei si bunurilor în situatii de urgentă.
4. Constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de interventie în caz
de inundatii:
- incheierea de conventii cu operatorii economici din zonă pentru acordarea
sprijinului în situatii de urgentă.
5. Organizarea periodică, prin agentul de inundatii, a adunărilor cetătenesti pentru
constientizarea populatiei asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetătean
pentru apărarea vietii si a bunurilor materiale.
6. Realizarea si întretinerea santurilor si rigolelor de scurgere.
7. Întretinerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localitătii
(îndepărtarea materialului lemnos si a deseurilor din albii si din sectiunilor podurilor si
podetelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuinte în zonele cu risc la inundatii.
9. Organizarea periodică a exercitiilor de simulare a inundatiilor.

II.

MĂSURI OPERATIVE

COD GALBEN PENTRU INUNDATII
Convocarea în sedintă extraordinară a CLSU în functie de situatia concretă din teren.
Instituirea permanentei la sediul primăriei.
Avertizarea populatiei si a obiectivelor din zonele de risc la inundatii.
Îndepărtarea blocajelor din sectiunile podurilor si podetelor de pe formatiunile torentiale, de
pe văi nepermanente.
5. Monitorizarea cursurilor de apă de pe raza unitătilor administrativ-teritoriale.
1.
2.
3.
4.
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COD PORTOCALIU PENTRU INUNDATII
1. Convocarea sedintei extraordinare a CLSU ori de câte ori situatia o impune.
2. Instituirea permanentei la sediul primăriei.
3. Asigurarea functionării fluxului informational între CLSU si Centrul Operational al IJSU si
Centrul Operativ al SGA
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agentii de inundatii.
4. Avertizarea-alarmarea populatiei din zonele de risc la inundatii.
5. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundatiilor:
- Asigurarea patrulării cursurilor de apă;
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă si formatiunilor torentiale;
- Asigurarea participării cetătenilor la actiunile de interventie operativă;
- Asigurarea supravegherii podurilor si podetelor în sectiuni subdimensionate;
- Evacuarea populatiei si animalelor dacă evolutia fenomenelor periculoase o impune;
- Evacuarea apei acumulate în imobile.

COD ROSU PENTRU INUNDATII
Convocarea în sedintă extraordinară a CLSU ori de câte ori situatia o impune;
Instituirea permanentei la sediul primăriei ;
Avertizarea-alarmarea populatiei din zonele cu risc la inundatii;
Asigurarea functionării fluxului informational între CLSU, Centrul Operational al IJSU si
Centrul Operativ al SGA:
- Elaborarea si transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundatiilor.
5. Alarmarea populatiei în caz de pericol iminent de avariere a digurilor rau Prut si rau Jijia.
6. Asigurarea participării membrilor SVSU si a cetătenilor la actiunile de interventie operativă.
7. Evacuarea populatiei si animalelor, asigurarea cazării populatiei, adăpostirea animalelor,
distribuirea de apă potabilă si alimente.
1.
2.
3.
4.

III.

MĂSURI DE REABILITARE

1. Constientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de
inundatii (fizic).
2. Sprijinirea activitătii Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialisti, numiti
prin ordinul prefectului.
3. Asigurarea participării cetătenilor la actiunile de refacere si reconstructie.
4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării si pe terenurilor agricole.
5. Salubrizarea surselor si instalatiilor de alimentare cu apă si a terenurilor care au fost
afectate.

IV.

ATRIBUŢII ALE AUTORITĂTILOR PUBLICE LOCALE

Conform “Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale
pe cursurile de apă” Art. 29 alin. (2), anexa la Ordinul miniştrilor M.M.P. şi M.A.I. nr.
192/1422/2012, primarii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de
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urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale:
a) asigură personalul şi condiţiile necesare pentru instituirea serviciului de permanenţă
şi verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;
b) asigură mijloacele necesare şi stabilesc responsabilităţile pentru avertizarea şi
alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
c) dispun agenţilor de inundaţii organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a
populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc
întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
d) asigură, prin agenţii de inundaţii, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din acest planuri din care au fost
excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
e) asigură, prin agenţii de inundaţii, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor
hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor
Anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul regulament;
f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea
stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea
poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor
hidrotehnice din administrare proprie şi întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
g) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere
a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din
secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
h) dispun agenţilor de inundaţii afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de
culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia semnalelelor de
alarmare acustică a populaţiei;
i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, supravegherea
permanentă, pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza
localităţii pentru prevenirea inundaţiilor;
j) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor Comitetului
local asupra atribuţiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare
comunelor;
k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu
materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi accidente la
construcţii hidrotehnice;
l) asigură întocmirea Proceselor verbale de calamităţi în vederea suplimentării surselor
de apă potabilă pentru populaţie în perioadele de secetă hidrologică.

PRESEDINTE CLSU
CRETU DANIEL
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