1

Dispoziţia primarului de constituire a comitetului local pentru
situaţii de urgenţă.
Dispoziţia primarului de constituire a centrului operativ cu activitate
temporară.
Hotărârea Consiliului local privind înfinţarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.
Dispoziţia primarului pentru atribuirea funcţiei de „agent de
inundaţii” şefului SVSU.
Atribuţiile „agentului de inundaţii”.

2

Tabel nominal cuprinzând comitetului local pentru situaţii de
urgenţă (C.L.S.U.).

Tabel nominal cuprinzând centrului operativ cu activitate temporară
(C.O.A.T.).

3

Tabel cu numerele de telefon, fax, adrese de e-mail ale permanenţei
unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii.

4

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

5

Tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor
inundabile.

6

Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local.
Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate
la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari.
Tabel cu forţele şi mijloacele de intervenţie

7

Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare
existente.

8
Planul de situaţie al localităţii la scara 1:25.000, care cuprinde:
- localizarea obiectivelor afectabile;
- delimitarea zonelor inundabile:
- din revărsări de cursuri de apă;
- din scurgeri de pe versanţi;
- amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor;
- cu punctele critice ale acestora;
- indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz);
- căile de comunicaţie;
- zone cu poduri şi podeţe subdimensionate;
- zone critice;
- zone de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi
bunurilor.

9

Profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica
cotele de apărare şi fazele de apărare la diguri.

10

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la
folosinţele de apă potenţial poluatoare.

11

Elemente strict necesare extrase din „Planul de acţiune în caz de
accident la baraj”.
- timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate;
- limita maximă a undei de rupere;
- obiective cuprinse în zona inundabilă;
- înălţimea maximă a lamei de apă;
- căi de evacuare;
- zone de evacuare în caz de accident la baraj.

12

Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi
avertizărilor meteorologice

Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi
avertizărilor hidrologice

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE AGENTULUI DE INUNDAŢII:

 Întocmeşte şi actualizează planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor şi
afişarea extraselor din aceste planuri pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul
primăriei;
 Asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru
avertizările meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de
alarmare a populaţiei;
 Elaborează şi transmite rapoartele operative şi de sinteză de la nivelul primăriilor;
 Centralizează datele privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase.
 Organizează periodic acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului la
inundaţii;
 Colaborează permanent cu agenţii hidrotehnici ai A.N.A.R. în ceea ce priveşte
starea construcţiilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă de pe raza localităţilor,
precum şi efectele inundaţiilor.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
FIŞĂ SINTETICĂ CU DATE PRIVIND INUNDAŢII ŞI PERIOADA DE PLAN
DE URGENŢĂ

POLUĂRI ACCIDENTALE

DUMBRAVA ROŞIE

2014 - 2017

Cursuri de apă codificate
BISTRIŢA

XII-1.53

SASCA XII-1.53.57b

Telefoane utile
Primărie: Tel.0233282224, 0233282494, 0233280944, Fax.0233282767
Poliţie: Tel. 0233282243
Şcoala D-va Roşie: Tel . 0233282419
Oficiul poştal: 0233282445
Biserica Cut: 0233282912
Biserica Brăşăuţi: 0233282868
S.H. „Bistriţa” P. Neamţ: 0233213830/207104/207105; Captare Piatra Neamţ - 0233207156

Mijloace de avertizare:

- 2 sirene electrice (5,5 KW), 1 amplasată în curte primărie, 1 pe staţia
TRAFO sat Izvoare.
- 3 sirene electronice (2,4 kW), 1 amplasată e şcoala Brăşăuţi, 1 pe şcoala
din Cut şi 1 pe primărie – aparţin de SC Hidroelectrica SA-SH Bistriţa
- Telefonie fixă Romtelecom – toate satele
- Telefonie mobilă

Mire hidrometrice
Miră locală

- Nu există

Miră avertizoare

- St. Hidrom. Straja (r. Bistriţa, mal stâng, km 17 pe DN15 P.Neamţ - Bicaz)
„0” miră: 366,580 mdMN, Hmax. = 440 cm, Qmax. = 626,00 mc/s - 12.07.2005
- Baraj Vaduri (Reconstrucţia) – r. Bistriţa, loc. P.Neamţ (faze de apărare la baraje)

FI 313,40 mdMB, FII 313,50 mdMB, FIII 313,80 mdMB

Pagube potenţiale
Inundaţii
- 80 gospodării
- 2 obiective (şcoală, staţie pompare)
- 90 ha teren arabil
-160 ha păşune
- Breşă dig 200 m la acum. Vaduri (Reconstrucţia)
- satele Cut, Brăşăuţi

Lucrari hidrotehnice existente
AMENAJARE HIDROENERGETICĂ VÂNĂTORI (CANAL UHE) - SC HIDROELECTRICA S.H BISTRIŢA PIATRA
NEAMT.
Canalul de aducţiune (Canal I) este căptuşit cu plăci din beton ,are formă trapezoidală şi are
caracteristicile:
- lungimea

10386,22 m

- panta

0,15%

- înclinare taluz

1:2

- lăţimea la fund

6,00 m

Canalul de fugă (Canal II) care constituie şi canalul de aducţiune la UHE Roznov este de forma
trapezoidală, este căptuşit cu plăci din beton şi are următoarele caracteristici.
- lungimea

2871,5 m

- lăţimea la fund

6,0 m

- înclinare taluz

1:2

- panta

0,15%

- 02 -

LOC DE CAZARE – DEPOZITARE – EVACUARE

Populaţie
Nr. populaţie

Localitate

Zonă cazare

Loc de evacuare

Loc cazare

2850

-

120

Sc. gimnazială

Sc. gimnazială

Parcela depozit
munitie.

2586

150

100

Sc. gimnazială

Sc. gimnazială

Parc Cut

Roşie
Sat Cut

Animale

Loc de depozitare

in
Total
sinistrată
localitate
cazare
Sat Dumbrava

Bunuri

Damburi Cut
Sat Brăşăuţi

912

80

25

Gradinita D-va Rosie Gradinita D-va Rosie Damburi Beasauti

Sat Izvoare:

1325

-

60

SC Feromet SRL

SC Feromet SRL

SC Feromet SRL

SC Feromet Invest
SRL

SC Feromet Invest
SRL

SC Feromet Invest
SRL

Scoala gimnazială nr. Scoala gimnazială nr.
3
3

Surse de poluare
Surse de poluare locale
Nu sunt
Surse de poluare aflate în amonte de comună
r. Bistriţa
- C.J. „APA SERV” S.A. - Piatra Neamţ – Staţia de epurare
- S.C. PERGOPAPER S.R.L. Piatra Neamţ

Canal UHE
- CHE Vînători - S.H. „Bistriţa” Piatra Neamţ

Obiective locale afectate de poluare accidentală
Canal UHE
- Front captare Bacău - captare Bâtca Doamnei
- SC FIBREXNYLON SA – front captare subterană Brăşăuţi

APROBAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ N E A M Ţ

Prefect

George Lazăr

AVIZAT,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ

Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea

Inspector Şef

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
din cadrul C.J.S.U. N E A M Ţ

Ioan Niţică

Şef Grup de Suport Tehnic
Director SGA Neamţ

Col.

ing. Ion Păvăleanu

P LAN
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR,
GHEŢURILOR ŞI POLUĂRILOR ACCIDENTALE
AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE
URG E NŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE
PREŞEDINTELE COMITETULUI
LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIMAR

Ioan Grădinaru
+

2014 – 2017

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROSIE

CUPRINS

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

1. Dispoziţia primarului de constituire a comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Dispoziţia primarului de constituire a centrului operativ cu activitate temporară.
Hotărârea Consiliului local privind înfinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă.
Dispoziţia primarului pentru atribuirea funcţiei de „agent de inundaţii” şefului SVSU
Atribuţiile agentului de inundaţii.
2. Tabel nominal cuprinzând comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Tabel nominal cuprinzând centrului operativ cu activitate temporară.
3. Tabel cu numerele de telefon, fax, adrese de e-mail ale permanenţei unde se pot transmite
avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii.
4. Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor
şi fenomenelor meteorologice periculoase.
5. Tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile.
6. Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local.
Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură
supravegherea permanentă pe timpul apelor mari.
Tabel cu forţele şi mijloacele de intervenţie.
7. Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente.
8. Planul de situaţie al localităţii la scara 1:25.000, care cuprinde:
- localizarea obiectivelor afectabile;
- delimitarea zonelor inundabile:
- din revărsări de cursuri de apă;
- din scurgeri de pe versanţi;
- amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;
- cu punctele critice ale acestora;
- indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz);
- căile de comunicaţie;
- zone cu poduri şi podeţe subdimensionate;
- zone critice;
- zone de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor.
9. Profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica cotele de apărare şi
fazele de apărare la diguri.
10. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial
poluatoare.
11. Elemente strict necesare extrase din „Planul de acţiune în caz de accident la baraj”.
- timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate;
- limita maximă a undei de rupere;
- obiective cuprinse în zona inundabilă;
- înălţimea maximă a lamei de apă;
- căi de evacuare;
- zone de evacuare în caz de accident la baraj.
12. Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi
hidrologice.

Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 215 din 30.07.2012
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE
Nr.
Crt

NUMELE ŞI
PRENUMELE

0

1

UNITATEA
LA CARE SUNT
ÎNCADRAŢI
2

1

GRADINARU IOAN

Primărie

2

ALEXANDRU VASILE

Primărie

3

CHIRITESCU ELENA

Primărie

4

STOIAN VASILE

5

NASTASIA MIHAI
CLAUDIU

6

TUVINSCHI MARIUS

7

NEGURĂ MIHAI

SC NEGURA SRL

8

MURGULEŢ IOAN

SC FEROMET SRL

9

MIHAI CONSTANTIN

Primărie
Serviciu voluntar SU
Post poliţie
Şcoală

SC GRILL SRL

10 FODOR CONSTANTIN

SC STARMET SRL

11 JUNGHIU EMIL
12 SCHIMAN CONSTANTIN
13 POLITIC IOAN AUGUSTIN

SC PRODPROSPER
SRL
Parohia Dumbrava
Roşie
Parohia Cut

14 LEONTE ROMEO

Parohia Izvoare

15 DODICI GABRIEL

Parohia Brăşăuţi

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

GRĂDINARU IOAN …………………………….
(semnătura, ştampila)

TABEL CU COMPONENŢA NOMINALĂ A MEMBRILOR
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (C.L.S.U.)
FUNCŢIA
ÎN CADRUL ÎN CADRUL
UNITĂŢII
C.L.S.U.
3
4

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

ADRESELE MEMBRILOR COMITETULUI
LA LOCUL DE MUNCĂ (mun./oraş/comună/sat, str., nr.)
TELEFON, FAX, MOBIL DE SERVICIU

5
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 54
Primar
Preşedinte
0233280944, 282224, 280494, 282767, 0733677320
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 54
Viceprimar Vicepreşedinte
0233280944, 282224, 280494, 282767, 0722243842
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 54
Secretar
Membru
0233280944, 282224, 280494, 282767, 0733677322
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 54
Şef serviciu
Membru
0233280944, 282224, 280494, 282767, 0733677324
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 65
Şef post
Membru
0233282243
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr.69
Director
Membru
coordonator
0233282419
Sat Dumbrava Roşie, str. Plantelor nr. 19
Administrator
Membru
0233282713
Com. Dumbrava Roşie, sat Izvoare nr. 5
Administrator
Membru
0233282218, 282329
Com. Săvineşti, sat Săvineşti, str Chimiei nr.2
Administrator
Membru
0233281505
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 248
Administrator
Membru
0233282701, 0233282700
Mun. P.Neamţ, str. Republicii nr. 17
Administrator
Membru
0233282333
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 52
Preot
Membru
-, Com. Dumbrava Roşie, sat Cut, nr. 173.
Preot
Membru
0233282912
Com. Dumbrava Roşie, sat Izvoare nr.
Preot
Membru
0233211320
Com. D-va Roşie, sat Brăşăuţi, nr. 247.
Preot
Membru
0233282868

LA DOMICILIU (mun./oraş/comună/sat, str., nr., bl., ap.)
TELEFON FIX, MOBIL PERSONAL

6
Com. D-va Roşie, sat Izvoare
0233282101, 0728067070
Sat D-va Roşie, str. Dorobanţului nr. 90
-, Sat Cut, str. Morii nr. 4
-, Com. D-va Roşie, str. Dumbravei nr. 35
0233282195, 0756439656
Mun. P.Neamţ, str. Izvoare, Bl. H7, ap.12
-, 0751030155
Mun. P.Neamţ,
0233236878, Mun. P.Neamţ, str. Rpublicii, Bl A12, Ap. 58
-, 0745590617
P. Neamţ, B-dul Decebal nr 92, Bl. G6, Ap 9
-, 0744500114
Sat Dumbrava Roşie, str. Strămutaţi nr. 1
0233282173, 0744518755
Mun. P. Neamţ, B-dul Traian, Bl. A4, Ap 19
-, 0744696181
Mun. P.Neamţ, str. Republicii, Bl A12, Ap. 58
0233234357, 0722236391
Mun. P.Neamţ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 126
0233621464, Com. Dumbrava Roşie, sat Cut, nr. 173.
0233282912, Mun. P.Neamţ, str. Petru Rareş nr. 233
0233236008, 0740786534
Com. D-va Roşie, sat Brăşăuţi, nr. 247.
0233282868
ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

STOIAN VASILE ……………………….………
(semnătura)

Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 299 din 12.07.2008
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE

TABEL CU COMPONENŢA NOMINALĂ A MEMBRILOR
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (C.L.S.U.)
FUNCŢIA
ÎN CADRUL ÎN CADRUL
UNITĂŢII
C.L.S.U.
3
4

Nr.
Crt

NUMELE ŞI
PRENUMELE

0

1

UNITATEA
LA CARE SUNT
ÎNCADRAŢI
2

16 STAH AUREL

Dispensar veterinar

Medic veterinar

Membru

Dispensar uman

Medic uman

Membru

-

-

-

17 GAFIŢA DĂNUŢ
-

-

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

GRĂDINARU IOAN …………………………….
(semnătura, ştampila)

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

ADRESELE MEMBRILOR COMITETULUI
LA LOCUL DE MUNCĂ (mun./oraş/comună/sat, str., nr.)
TELEFON, FAX, MOBIL DE SERVICIU

5
Sat Dumbrava Roşie, str. Cut nr. 6
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr.67
0233280988
-

LA DOMICILIU (mun./oraş/comună/sat, str., nr., bl., ap.)
TELEFON FIX, MOBIL PERSONAL

6
Com. Dumbrava Roşie, sat Cut nr. 1
-, 0729026493
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei
-, 0723143886
-

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

STOIAN VASILE ……………………….………
(semnătura)

Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 214 din 30.07.2012
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE
Nr.
Crt

NUMELE ŞI
PRENUMELE

0

1

UNITATEA
LA CARE SUNT
ÎNCADRAŢI
2

TABEL CU COMPONENŢA NOMINALĂ A MEMBRILOR
CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ (C.O.A.T.)
FUNCŢIA
ÎN CADRUL ÎN CADRUL
UNITĂŢII
C.O.A.T.
3
4

1

ALEXANDRU VASILE

Primărie

Viceprimar

Preşedinte

2

TEPES RODICA CRISTINA

Primărie

Economist

Membru

3

NISTOR IRINA

Primărie

Inspector

Membru

4

ANA LILIANA

Primărie

Referent

Membru

5

MOALE MARICICA

Primărie

Referent

Membru

6

STAHIE NICOLETA MARIA

Primărie

Referent

Membru

7

SCUTARU ELENA

Primărie

Referent

Membru

-

-

-

-

-

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

ADRESELE MEMBRILOR COMITETULUI
LA LOCUL DE MUNCĂ (mun./oraş/comună/sat,str.,nr.)
TELEFON, FAX, MOBIL DE SERVICIU

5
Sat D-va Roşie, str. Dumbravei nr. 52
0233280944, 282224, 280494, 282767, 0722243842
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 52
0233282494, 282224, 282767, 0722399427
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 52
0233282494, 282224, 282767
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 52
0233282494, 282224, 282767
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 52
0233282494, 282224, 282767
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 52
0233282494, 282224, 282767
Sat Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 52
0233282494, 282224, 282767
-

LA DOMICILIU (mun./oraş/comună/sat, str., nr.,bl.,ap.)
TELEFON FIX, MOBIL PERSONAL

6
Com. D-va Roşie, str. Dorobantului nr.90
0233280944 , Com. D-va Rosie, sat Cut.
Com. D-va Rosie
-, 0740793640
Com. D-va Roşie, sat Cut
-, 0724282540
Com. D-va Roşie, sat Cut
0233282443, 0748102420,
Piatra Neamt, str.M. Eminescu, nr.25,ap.25
-, 0749959862
Com. D-va Roşie, sat Cut
0233282032
-

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

IOAN GRADINARU ………………………..

VASILE STOIAN ………………………..

(semnătura, ştampila)

ÎNTOCMIT,

(semnătura)

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TABEL CU NUMERE DE TELEFON, FAX, E-MAIL, ALE PERMANENŢEI UNDE SE POT PERIOADA DE PLAN

DUMBRAVA ROŞIE

Nr.
UNITATEA
crt.
1 PRIMĂRIE
Primar
Viceprimar
Secretar
2 S.V.S.U.
3 POLIŢIE
4 JANDARMERIE
5 POMPIERI / PROT. CIVILĂ
6 ŞCOALĂ COORDONATOARE
7 OFICIUL POŞTAL

TRANSMITE AVERTIZĂRI, PROGNOZE, DECIZII, DISPOZIŢII ŞI INFORMAŢII

TELEFON
FIX
0233282944, 0233282224, 0233280494
0233280944
0233282494
0233282224
0233282944, int. /107
0233282243
02333211666
0233282419
0233282445

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE
Nr.
crt.
0
1

OBIECTIV
(sat / cartier /
unitate ec.)
1

DRAGA DĂSCĂLEANU
0724267249

2 Sat D-va Roşie
Sc. cu clasele I-VIII
Dumbrava Roşie

MARDARE GHEORGHE
0755715040

3
Gradinita D-va Rosie

ADRESĂ PAGINĂ WEB

primariadumbravarosie@yahoo.com

www.primariadvarosie.ro

0233282767
0233282224
0233282243
0233211213
0233282419
-

ZONELE DE CAZARE ŞI RESPONSABILI EVACUARE / CAZARE
RESPONSABILI
ZONE DE CAZARE
EVACUARE/CAZARE
(şcoală, cămin cultural,
SEMNĂTURA
biserică, deal – denumirea
Numele şi prenumele
populară, etc.)
(telefon fix / mobil)
2
3
4
Sc.cu clasele V-VIII

ADRESĂ E-MAIL

TABEL CU MIJLOACELE DE ALARMARE, AMPLASARE, ZONE DE CAZARE PERIOADA DE PLAN
2014 - 2017
ŞI RESPONSABILI EVACUARE / CAZARE ŞI ALARMAREA

Sat Cut

Sat Brăşăuţi

FAX
0233282767

2014 – 2017

DONICI IONELA
233282868
0735519480

MIJLOACE DE AVERTIZARE – ALARMARE A POPULAŢIEI
RESPONSABIL
CU ALARMAREA
MIJLOC DE
AMPLASAMENT
SEMNĂTURA
ALARMARE
Numele şi prenumele
(telefon fix / mobil)
5
6
7
8
SH Bistriţa – dispecerat
Sirenă electronică Sc. cu clasele V-VIII
0233213830, 0233207104

IFTIMIE TEODORA
0233282912
Nagat Vasile
0752544464
SH Bistriţa – dispecerat

Clopot

Biserica

Sirenă electrică

Curte Primărie

Sirena electronică

Curte Primărie

Clopot

Biserica

Sirena electronică

Şc. cu clasele I-IV

Clopot

Biserica

0233213830, 0233207104

Apetrei Stefan
0233282147
SH Bistriţa – dispecerat
0233213830, 0233207104

CHIRITESCU IOAN
0746850738
ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

IOAN GRADINARU ….………….……….

VASILE STOIAN ……….……………..

(semnătura, ştampila)

(semnătura)

-

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE
Nr.
crt.

OBIECTIV
(sat / cartier /
unitate ec.)

0
1
4 Sat Izvoare

-

-

TABEL CU MIJLOACELE DE ALARMARE, AMPLASARE, ZONE DE CAZARE PERIOADA DE PLAN
2014 - 2017
ŞI RESPONSABILI EVACUARE / CAZARE ŞI ALARMAREA

ZONELE DE CAZARE ŞI RESPONSABILI EVACUARE / CAZARE
MIJLOACE DE AVERTIZARE – ALARMARE A POPULAŢIEI
RESPONSABILI
RESPONSABIL
ZONE DE CAZARE
EVACUARE/CAZARE
CU ALARMAREA
(şcoală, cămin cultural,
MIJLOC DE
SEMNĂTURA
AMPLASAMENT
SEMNĂTURA
biserică, deal – denumirea
ALARMARE
Numele şi prenumele
Numele şi prenumele
populară, etc.)
(telefon fix / mobil)
(telefon fix / mobil)
2
3
4
5
6
7
8
SC Feromet M SRL
Solomon Pavel Mihai
Solomon Costel
Sirenă electrică
Staţie TRAFO
SC Feromet Invest SRL
0742493240
0740513181
RUSU ANA
Dumitrascu Vasile
Scoala gimnazială nr. 3
Clopot
Biserica
0747673328
0745268971
-

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

IOAN GRADINARU ….………….……….

VASILE STOIAN ……….……………..

(semnătura, ştampila)

ÎNTOCMIT,

(semnătura)

COMITETUL ORĂŞENESC
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL
A COMITETULUI LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

A.N. "Apele Române"
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ “SIRET” – BACĂU
DISPECERAT BAZINAL - CENTRUL OPERATIV
Tel.: 0234 510050, 0234 515466; Fax: 0234 510050
e-mail: dispecer@das.rowater.ro

S.R.P.V. BACĂU
Tel.: 0234517450
Fax: 0234510115

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

C.M.R. MOLDOVA IAŞI
Tel.: 0232216426
Fax: 0232214049

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL NEAMŢ
tel. 0233218500; fax: 0233218089, 0233215599; e-mail:office@prefecturaneamt.ro
Grup I – Grupul de Suport Tehnic

Secretariatul Tehnic Permanent

S.G.A. NEAMŢ
CENTRU OPERATIV

I.S.U. „PETRODAVA” NEAMŢ
CENTRU OPERAŢIONAL

tel. 0233 217177, 0233 217490
fax 0233 213970
e-mail: sgant@das.rowater.ro
e-mail: dispecer@sgant.das.rowater.ro

tel. 0233 211213; 0233216816, 112
fax 0233 211666; 0233 211230
e-mail: coj@ijsunt.ro
e-mail: isuneamt@ijsunt.ro

Staţia hidrologică
Piatra Neamţ
tel./fax : 0233 226825
mobil : 0745 117665
e-mail : sgant@das.rowater.ro

Staţia hidro avertiz.
Straja (r.Bicaz)
mobil: 0745117630

Balastiere
-

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE
tel.: 0233282494,

0233282944, 0233282224, fax: 0233282767
e-mail : primariadumbravarosie@yahoo.com
- 0733677320, 0728067070
PRIMAR
- 0722243842
VICEPRIMAR
- 0733677322
SECRETAR
- 0733677324, 0756439656
ŞEF S.V.S.U.
Mobil: POLIŢIA LOCALĂ Tel.: Tel.: 0233282243 Şef post - mobil: 0751030155
POLIŢIA

Acumulări
S.H. „Bistriţa” P. Neamţ
213830/207104/207105
Captare Piatra Neamţ
207156
Surse locale de poluare
Staţii captare apă
Staţie Brăşăuţi
Tel.

Staţia hidro locală
Nu există

Post TV local (cablu)
SC AMBRA ROM FIRST SRL
0233234320
0722341507-Amariutei Mihai

Sat CUT
Responsabil alarmare
Iftimie Teodora(clopotar)
0233282912

Sat DUMBRAVA ROŞIE
Responsabil alarmare
Nagat Vasile
0752544464
Apetrei Stefan(clopotar)
0233282147

Sat BRĂŞĂUŢI
Responsabil alarmare
Chiritescu Ioan(clopotar)
0746850738

Responsabil evacuare/cazare
Draga Dascaleanu
0724267249

Responsabil evacuare/cazare
Mardare Gheorghe
0755715040

Responsabil evacuare/cazare
Donoci Ionela
0233282868
0735519480

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

GRADINARU IOAN ……………………..
(semnătura, ştampila)

Sat IZVOARE
Responsabil alarmare
Solomon Costel
0740513181
Dumitrascu Vasile(clopotar)
0745268971
Responsabil evacuare/cazare
Rusu Ana
0747673328

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

STOIAN VASILE ..………………….
(semnătura)

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DUMBRAVA ROŞIE (120771)

PERIOADA DE PLAN: 2014 - 2017

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

120780

2
3
Bazinul hidrografic SIRET
DUMBRAVA
BISTRIŢA
ROŞIE

4

5

Mărimi locale de apărare
CA

CI

CP

F1

F2

F3

6

7

8

Amplasament
staţie
hidrometrică
avertizoare/ post
pluviometric
avertizor

COD ROŞU

Amplasament
staţie
hidrometrică
locală

9

10

Mărimi de apărare
avertizoare zonale
CA
CI
CP
F1

F2

F3

Praguri critice la
precipitaţii

COD ROŞU

I
1

Surse de risc la Număr telefon şi
inundaţii:
fax, e-mail la
Toate cursurile de revărsări cursuri primărie, post de
apă de pe raza
de apă, activare poliţie, şcoală, etc
localităţii
formaţiuni
(permanente sau torenţiale, avarii
nepermanente),
şi accidente la
formaţiuni
construcţii
torenţiale.
hidrotehnice
(diguri, baraje),
ape interne

COD PORTOCALIU

1

Curs de apă

COD GALBEN

0

Localitate (sat)

COD PORTOCALIU

Cod
SIRUTA

COD GALBEN

Nr.
crt.

25 l/mp
1 oră

35 l/mp
1 oră

50 l/mp
1 oră

45 l/mp
3 ore

60 l/mp
3 ore

80 l/mp
3 ore

11

12

13

deversare
Avariere baraj –
breşă 75%
Qavarie: 120580
mc/s

Dispecerat SH
Bistriţa P.Neamţ
0233213830
CHE Stejaru
0233240819
Baraj Bicaz
0233253777
Priză Bicaz
0233254823

BARAJ IZVORU
MUNTELUI
(cote locale)

FI
514,00
mdM

FII
514,50
mdM

FIII
515,00
mdM
limita
superioară
a stavilelor

Timpul de
Obiective aflate în
propagare a
zone de risc la
viiturilor sau de inundaţii şi accidente
concentrare a
la construcţii
precipitaţiilor
hidrotehnice
periculoase de
la postul
pluviometric la
obiective

14

15

120806

CUT

BISTRIŢA

deversare

Avariere baraj –
breşă 75%
Qavarie: 120580
mc/s

Dispecerat SH
Bistriţa P.Neamţ
0233213830
CHE Stejaru
0233240819
Baraj Bicaz
0233253777
Priză Bicaz
0233254823

BARAJ IZVORU
MUNTELUI
(cote locale)

FI
514,00
mdM

FII
514,50
mdM

FIII
515,00
mdM
limita
superioară
a stavilelor

16

funcţie de Q
dev.
68 min

1 ob. balastieră

Amenajare hidroenergetică Izvoru Muntelui

Conf. Plan avertizare –
alarmare
Cut
Dumbrava Roşie
Brăşăuţi

Amenajare hidroenergetică Izvoru Muntelui
SC Hidroelectrica SA –SH Bistriţa P.Neamţ
Baraj - este de tip baraj de greutate din beton
-clasa de importanţă: I; categoria A
L = 435,00 m; H = 127,00 m; b = 8,0 m
NNR: 513.00 mdM
Volum NNR: 1122,00 mil. mc;
Cotă coronam.: 520.00 mdM;
Volum atenuare: 95,0 mil. mc
Hverif.am. baraj =
mdM
Hverif. av. baraj =
mdM
Qmax. produs:
Hmax. produs:
Qmax. evacuat: 2774 mc/s
Debite maxime atenuate:
Proiectat : Qcalc.0,1%= 1670 mc/s;
Qverif.0,1+∆Q%= 2835 mc/s
Reactualizat : Qcalc.1%= 1880 mc/s;
Qverif.0,1+∆Q%= 2874 mc/s
Deversor: 4 stavile segment 11,5 x 6,0 m
4 goliri fund Ø 2,5 m
Capacităţi de evacuare:
Q evac.la NNR = 1300mc/s;
Q evac niv.max..= 1829 mc/s;
Q evac.priză = 178 mc/s;
Q evac.grindă inf.= 2774 mc/s;
Q golire fund = 564 mc/s
An PIF: 1960

funcţie de Q
dev.

6 gospodării (grădini)
- 10 ha teren arabil
100 ha păşune

Amenajare hidroenergetică Izvoru Muntelui

Conf. Plan avertizare –
alarmare
Cut
Dumbrava Roşie
Brăşăuţi

Amenajare hidroenergetică Izvoru Muntelui
SC Hidroelectrica SA –SH Bistriţa P.Neamţ
Baraj - este de tip baraj de greutate din beton
-clasa de importanţă: I; categoria A
L = 435,00 m; H = 127,00 m; b = 8,0 m
An PIF: 1960

Primărie
0233282494
0233282224
0233282944
0233282767
Poliţie
0233282243
Şcoala D-va Roşie
0233282419
Oficiul poştal
0233282445
Biserica Cut
0233282912

2

Lucrări hidrotehnice de apărare
Asigurări de
existente - caracteristici tehnice.
calcul / reale
Cursul de apă pe care sunt amplasate.
ale construcţiilor
ț
Deţinător.
hidrotehnice
ț
Puncte critice existente la construc iile
existente, cu
de pe raza unită ii administrativ debitele aferente
teritoriale
(proiectate)

68 min

17

0,1 %
1670 mc/s

0,1 %
1670 mc/s

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DUMBRAVA ROŞIE (120771)

PERIOADA DE PLAN: 2014 - 2017

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

3

4
Avariere dig –
breşă 200 m
Qavarie: 3817
mc/s

SASCA
BAHRIN
OROŞAN
PÎRÎUL LUNG
SAVA

revărsare
revărsare
revărsare
revărsare
revărsare

5
Captare Piatra Neamţ
0233207156

Mărimi locale de apărare
CA

CI

CP

F1

F2

F3

6

7

8

Amplasament
staţie
hidrometrică
avertizoare/ post
pluviometric
avertizor

9

Mărimi de apărare
avertizoare zonale
CA
CI
CP
F1

F2

F3

Praguri critice la
precipitaţii

Timpul de
Obiective aflate în
propagare a
zone de risc la
viiturilor sau de inundaţii şi accidente
concentrare a
la construcţii
precipitaţiilor
hidrotehnice
periculoase de
la postul
pluviometric la
obiective

COD ROŞU

2
Bazinul hidrografic SIRET

Amplasament
staţie
hidrometrică
locală

25 l/mp
1 oră

35 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

BARAJ VÂNĂTORI
(Reconstrucţia)
(cote ISCE locale)

FI
313,05
mdM

FII
313,15
mdM

FIII
313,30
mdM

32 min

COD ROŞU

Surse de risc la Număr telefon şi
inundaţii:
fax, e-mail la
Toate cursurile de revărsări cursuri primărie, post de
apă de pe raza
de apă, activare poliţie, şcoală, etc
localităţii
formaţiuni
(permanente sau torenţiale, avarii
nepermanente),
şi accidente la
formaţiuni
construcţii
torenţiale.
hidrotehnice
(diguri, baraje),
ape interne

COD PORTOCALIU

Curs de apă

COD PORTOCALIU

I

1

Localitate (sat)

COD GALBEN

0

Cod
SIRUTA

COD GALBEN

Nr.
crt.

15
Conf. Plan avertizare –
alarmare
loc. Cut, Brăşăuţi

Lucrări hidrotehnice de apărare
Asigurări de
existente - caracteristici tehnice.
calcul / reale
Cursul de apă pe care sunt amplasate.
ale construcţiilor
ț
Deţinător.
hidrotehnice
ț
Puncte critice existente la construc iile
existente, cu
de pe raza unită ii administrativ debitele aferente
teritoriale
(proiectate)

16
Amenajarea hidroenergetică Vînători
(Reconstrucţia)
Clasa de importanţă - III; categoria B; hm 2123
Baraj - deversor (stăvilar) de tip cuvă cu prag lat
din beton armat.
L = 150 m; H = 5,40 m; b = 14 m
NNR: 307,89 mdMB
Volum la NNR: 0,32 mil. mc
Cotă coronament: 309,29 mdMB
Volum atenuare: 0,049 mil.mc
Hcalcul: 308,39 mdMB; Hverif.: 308,89 mdMB
Qmax. produs:
Hmax. produs:
Debite maxime atenuate:
Proiectat:
Qcalc.2%= 800 mc/s;
Qverif.0,5+∆Q%= 1344 mc/s
Reactualizat:
Qcalc.1%= 850 mc/s;
Qverif.0,1%= 1410 mc/s
Descărcători: de suprafaţă
4 stavile 3,95x20 m, 1 stavilă 4,2x20 m
Capacitatea maximă de descărcare
Qevac. la NNR: 1450 mc/s
Qevac.niv.max.: 1710 mc/s
Qevac.grindă inf.: 2200 mc/s
Qevac.priză: 84 mc/s
Diguri:
Dig mal drept (fuzibil); cls. imp. III
L = 700 m; H = 4,0 m; b =
Dig mal stâng; cls. imp. II
L = 606 m; H = 3,2 m; b =
An PIF: 1963

17
1%

850
mc/s

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DUMBRAVA ROŞIE (120771)

PERIOADA DE PLAN: 2014 - 2017

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

I
3

120799

BISTRIŢA

4

Nota:

120815

CA

CI

CP

F1

F2

F3

6

7

8

Amplasament
staţie
hidrometrică
avertizoare/ post
pluviometric
avertizor

9

10

Mărimi de apărare
avertizoare zonale
CA
CI
CP
F1

F2

F3

Praguri critice la
precipitaţii

25 l/mp
1 oră

35 l/mp
1 oră

50 l/mp
1 oră

45 l/mp
3 ore

60 l/mp
3 ore

80 l/mp
3 ore

11

12

13

deversare

Biserica Brăşăuţi
0233282868

Avariere baraj –
breşă 75%
Qavarie: 120580
mc/s

Dispecerat SH
Bistriţa P.Neamţ
0233213830
CHE Stejaru
0233240819
Baraj Bicaz
0233253777
Priză Bicaz
0233254823

BARAJ IZVORU
MUNTELUI
(cote locale)

FI
514,00
mdM

FII
514,50
mdM

Captare Piatra Neamţ
0233207156

BARAJ VÂNĂTORI
(Reconstrucţia)
(cote ISCE locale)

FI
313,05
mdM

FII
313,15
mdM

Avariere dig –
breşă 200 m
Qavarie: 3817
mc/s

4

5

Mărimi locale de apărare

COD ROŞU

2
3
Bazinul hidrografic SIRET
BRĂŞĂUŢI
BISTRIŢA

Amplasament
staţie
hidrometrică
locală

COD ROŞU

Surse de risc la Număr telefon şi
inundaţii:
fax, e-mail la
Toate cursurile de revărsări cursuri primărie, post de
apă de pe raza
de apă, activare poliţie, şcoală, etc
localităţii
formaţiuni
(permanente sau torenţiale, avarii
nepermanente),
şi accidente la
formaţiuni
construcţii
torenţiale.
hidrotehnice
(diguri, baraje),
ape interne

COD PORTOCALIU

1

Curs de apă

COD GALBEN

0

Localitate (sat)

COD PORTOCALIU

Cod
SIRUTA

COD GALBEN

Nr.
crt.

Timpul de
Obiective aflate în
propagare a
zone de risc la
viiturilor sau de inundaţii şi accidente
concentrare a
la construcţii
precipitaţiilor
hidrotehnice
periculoase de
la postul
pluviometric la
obiective

14

15

Lucrări hidrotehnice de apărare
Asigurări de
existente - caracteristici tehnice.
calcul / reale
Cursul de apă pe care sunt amplasate.
ale construcţiilor
ț
Deţinător.
hidrotehnice
ț
Puncte critice existente la construc iile
existente, cu
de pe raza unită ii administrativ debitele aferente
teritoriale
(proiectate)

16

17

funcţie de Q
dev.

12 gospodării (grădini)
- 20 ha teren arabil
60 ha păşune

Amenajare hidroenergetică Izvoru Muntelui

FIII
515,00
mdM
limita
superioară
a stavilelor

75 min

Conf. Plan avertizare –
alarmare
Brăşăuţi

Amenajare hidroenergetică Izvoru Muntelui
SC Hidroelectrica SA –SH Bistriţa P.Neamţ
Baraj - este de tip baraj de greutate din beton
-clasa de importanţă: I; categoria A
L = 435,00 m; H = 127,00 m; b = 8,0 m
An PIF: 1960

0,1 %
1670 mc/s

FIII
313,30
mdM

64 min

Conf. Plan avertizare –
alarmare
loc. Cut, Brăşăuţi

Amenajarea hidroenergetică Vînători
(Reconstrucţia)
Clasa de importanţă - III; categoria B; hm 2123
Baraj - deversor (stăvilar) de tip cuvă cu prag lat
din beton armat.
L = 150 m; H = 5,40 m; b = 14 m
An PIF: 1963

1%
850 mc/s

IZVOARE

CA – COTA DE ATENŢIE, CI – COTA DE INUNDAŢIE , CP – COTA DE PERICOL, F I, FII, FIII la diguri şi gheţuri ( definire)
Zonele inundabile se stabilesc prin studii hidrologice pentru probabilităţi de depăşire ale debitelor maxime în funcţie de importanţa obiectivelor sau, în lipsa acestora prin materializarea nivelelor maxime istorice cunoscute.
VERIFCAT,
ÎNTOCMIT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

IOAN GRADINARU………………………..
(semnătura, ştampila)

STOIAN VASILE ……………………
(semnătura)

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Măsuri pentru avertizarea-alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor
hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

0
Amplasarea mijlocului de alarmare:
Sirene electrice
SIRENĂ 5,5 KW – sat Dumbrava Roşie – primarie
SIRENĂ 5,5 KW – sat Izvoare – staţie TRAFO
Sirene electronice
SIRENĂ 2,4 KW – sat D-va Roşie - primărie
SIRENĂ 2,4 KW – sat Brăşăuţi - şcoală
SIRENĂ 2,4 KW – sat Cut - şcoală
Responsabil cu acţionarea mijloacelor de alarmare:
Sat Dumbrava Roşie – sirenă – Nagat Vasile
- clopot – Apetrei Stefan
Sat Izvoare – sirenă - Solomon Costel
- clopot - Dumitrascu Vasile
Sat Cut – clopot - Iftime Teodora
Sat Brăşăuţi – clopot - Chiritescu Ioan

I. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE
PREGĂTIRE
1. Organizarea avertizării – alarmării populaţiei pe întregul teritoriu
al unităţii administrativ – teritoriale (inclusiv satele aparţinătoare)
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. 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. Numeşte personalul care asigură alarmarea populaţiei din
satele aparţinătoare 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.
1.3. Stabilirea personalului şi condiţiilor necesare pentru instituirea
serviciului de permanenţă la sediul primăriei.
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. Realizarea, întreţinerea, funcţionarea legăturilor şi asigurarea
mijloacelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, în situaţii de
inundaţii.

DUMBRAVA ROŞIE

PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri după ieşirea
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
din starea de apărare
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de atenţionare la
precipitaţii

1

- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

2

- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

3

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
Responsabili cu
cu nominalizarea
acţiunile de apărare:
- cu evacuarea şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
intervenţie operativă - asigurarea permanenţei la
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

4

II.1 MĂSURI OPERATIVE
DE INTERVENŢIE

II.2 MĂSURI OPERATIVE
DE INTERVENŢIE

II.3 MĂSURI OPERATIVE
DE INTERVENŢIE

III. MĂSURI DE REABILITARE

1. Luarea măsurilor pentru întărirea
capacităţii de răspuns
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 al I.S.U. „Petrodava” al
jud. Neamţ, precum şi cu Centrul
Operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor Neamţ.
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
Neamţ şi cu I.S.U. „Petrodava” al
jud. Neamţ cu privire la evoluţia
situaţiei în teren.
1.3.3. Raportează la Centrul
Operaţional Judeţean, informaţii
privind măsurile instituite.

1. Luarea măsurilor pentru întărirea
capacităţii de răspuns
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. 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. Instituirea permanenţei la sediul
primăriei.
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 Asigurarea funcţionării fluxului
informaţional între Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul
Operaţional al I.S.U. „Petrodava” al jud.
Neamţ, precum şi cu Centrul Operativ al
Sistemului de Gospodărire a Apelor
Neamţ.
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.
1.3.3. Urmăreşte modul de întocmire şi
transmitere al acestora.
1.3.4. Asigură menţinerea legăturii cu

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 luate
pentru diminuarea efectelor inundaţiilor.
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. Instituirea permanenţei la sediul
primăriei.
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 Asigurarea funcţionării fluxului
informaţional între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al
I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ, precum şi
cu Centrul Operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor Neamţ.
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

1. Evaluarea pagubelor produse de
inundaţii pe 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.
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, 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 măsurilor adoptate prin
hotărâre Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, după încetarea
fenomenelor hidrologice periculoase.
2.1. Informarea populaţiei asupra
măsurilor care trebuie aplicate.
2.1.1. Asigură anunţarea populaţiei,
prin intermediul sistemului de avertizarealarmare, 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. Coordonarea acţiunilor de
intervenţie pentru înlăturarea efectelor
inundaţiilor.
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.Realizarea măsurilor de evacuare a
apei provenite din revărsări, infiltraţii şi

5
Serviciu voluntari SU:
(toate echipele)

primărie;
- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
6
Responsabil cu apărarea:
IOAN GRĂDINARU
Înlocuitor:

Echipa de specialişti pentru
DRĂNICERIU VASILE
prevenire:
GHERASIM MARIUS
Responsabil cu evacuarea
MESINA VASILE
şi cazarea populaţiei:
CATANĂ NECULAI
DRAGA DĂSCĂLEANU
IFTIMIE MARIA
ORGHIDAN VASILE
MARDARE GHEORGHE
BLAGA MIHAI
DONICI IONELA
MOALE IONEL
RUSU ANA
ANA IONUŢ EMILIAN
NECHIFOR CRISTINEL
Asigurarea permanenţei la
DRĂGOI MARIA

primărie:
Echipe
specializate
pentru ALEXANDRU VASILE
TEPES RODICA CRISTINA
stingerea incendiilor:
NISTOR IRINA
Sat Dumbrava Roşie
ANA LILIANA
RUSU CRISTIAN
MOALE MARICICA
ISTRATE
VASILE STAHIE NICOLETA
ALEXANDRU
MARIA
SANZAIAN VASILE DAN
SCUTARU ELENA
COJOC DUMITRU GABRIEL
CEAI FLORIN

Sat Cut
STACHE IOAN ALEXANDRU
DRANICERU CLAUDIU
LUNCA DORU VASILE
CRISTODOLO
ADRIAN
GABRIEL
DIACONU SORIN
Sat Izvoare
SOLOMON PEVEL MIHAI
STANCIU LIVIU CATALIN
TANASA CONSTANTIN SORIN
HIVIREANU IOAN BOGDAN
ANA CONSTANTIN COSMIN
Sat Brăşăuţi
IAMANDI NICOLAE GABRIE
DOGARIU MIHAI SERGIU
ACOSMULESEI NICOLAE
SAVIN IONUT
HUSANU MIHAI MARIUSL
Echipa
de
intervenţie
la
inundaţii sau înec:
Echipa specializată în domeniul
cercetare – căutare:
AILINCĂI IOAN
MIHAI MIRCEA
NECHITA VASILE

Responsabil cu întocmirea
şi transmiterea rapoartelor
operative:
CHIRIŢESCU ELENA
STOIAN VASILE

Puncte de afişare a
instrucţiunilor de
evacuare a populaţie
şi bunurilor
Primărie
Biserici
Şcoli
Spaţii comerciale

Semnal
de alarmare
a populaţiei
Sirena
Clopotele bisericilor
Telefonie fixă şi mobilă

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Măsuri pentru avertizarea-alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor
hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

DUMBRAVA ROŞIE

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri după ieşirea
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
din starea de apărare
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de atenţionare la
precipitaţii

0

1

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 prin activitatea
proprie.
1.4.3. Stabileşte împreună cu I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ, 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 I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ 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. Asigurarea sistemului de comunicaţii între Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al I.S.U. „Petrodava” al jud.
Neamţ, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a
Apelor Neamţ.
1.5.1. Verifică periodic modul de funcţionare al sistemului.
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
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 Neamţ, 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
I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ şi către Sistemul de Gospodărire a
Apelor Neamţ, şi spre aprobare preşedintelui Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ - 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. Asigură identificarea în teren a obiectivelor expuse riscului la
inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, 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. Cuprinderea în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor a
elementelor strict necesare din Planul de acţiune în caz de accidente la
baraj.
.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.

2. Avertizarea populaţiei, instituţiilor
şi operatorilor economici.
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. 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.).
2.1.3. Asigură informarea/avertizarea populaţiei, 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. 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. Organizarea evacuării în situaţii de urgenţă
3.1. Întocmirea şi actualizarea Planului de evacuare a populaţiei şi
bunurilor materiale în situaţii de urgenţă.

PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

2
Comitetele pentru situaţii de urgenţă
ale localităţilor vecine.

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.
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. 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
3.Eliminarea/diminuarea riscurilor populaţiei şi obiectivelor din zonele de
unor eventuale inundaţii.
risc la inundaţii.
3.1. Desfăşurarea acţiunilor de
2.2. Informarea populaţiei cu privire la
limitare a efectelor unor eventuale
măsurile urgente care trebuie aplicate.
inundaţii, în special din scurgeri de pe 2.2.1. Anunţă populaţia, prin intermediul
versanţi sau revărsări ale unor
posturilor locale de radio şi televiziune sau
cursuri de apă mici.
a membrilor Comitetului Local pentru
3.1.1. Asigură luarea măsurilor de Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului
evitare sau de eliminare a blocajelor Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, după
cu plutitori şi gheţuri, în special în caz, cu privire la activităţile prioritare
zonele podurilor şi podeţelor,
care trebuie întreprinse.
formaţiunilor torenţiale, cursurilor
2.3.Supravegherea permanentă a
mici de apă, văilor nepermanente,
cursurilor de apă şi a construcţiilor
prizelor de apă şi a evacuărilor apei
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
din intravilan.
inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii
3.1.2. Asigură monitorizarea
administrativ - teritoriale.
cursurilor de apă şi a amenajărilor 2.3.1. Asigură efectuarea patrulării pe
cu rol de apărare împotriva
cursurile de apă, de către membrii
inundaţiilor de pe raza unităţii
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de

- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

3
transmitere al acestora.
1.3.4. Asigură menţinerea legăturii cu
Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale
localităţilor vecine.
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.
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.
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.
.2.1. 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.
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. Asigură efectuarea patrulării pe
cursurile de apă, de către membrii

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
Responsabili cu
cu nominalizarea
acţiunile de apărare:
- cu evacuarea şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
intervenţie operativă - asigurarea permanenţei la
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

4

5

din precipitaţii.
2.3.1. Analizează capacităţile de
intervenţie, stabilind priorităţile de
acţiune pentru evacuarea apei din imobile
(gospodării, obiective economicosociale).
2.3.2. În situaţia în care resursele
proprii sunt insuficiente, solicită
sprijin din partea instituţiilor cu
atribuţii în domeniu (I.S.U. „Petrodava”
al jud. Neamţ - 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).
2.4. 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.

Echipa specializată în domeniul
înştiinţare – alarmare:
NAGAT VASILE
SOLOMON COSTEL
ZBRANCA VALENTIN

- În termen de 10 zile întocmeşte şi
transmite la SGA Neamţ şi ISU Neamţ
“RAPORT DE SINTEZĂ” cu privire la
evoluţia fenomenelor
hidrometeorologice, a pagubelor fizice şi
valorice înregistrate şi a măsurilor
întreprinse.

Echipă specializată în domeniul
deblocare - salvare:
DRĂNICERIUCATALIN VASILE
OANCEA VASILE
IORGU ONOREL
Echipă specializată în domeniul
sanitar:
GAFIŢA CAMELIA
COSTEA ELENA SIMONA
AILINCĂI MIRELA
Echipă specializată în domeniul
CRBN:
SOLOMON MIHAI
BORTA IULIAN
RUSU IULIAN
Echipă specializată în domeniul
de evacuare:
OANCEA VASILE
POPA CONSTANTIN
CIORABATCA DANIEL

primărie;
- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
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Măsuri pentru avertizarea-alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor
hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

DUMBRAVA ROŞIE

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri după ieşirea
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
din starea de apărare
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de atenţionare la
precipitaţii

0

1

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 auto-evacuează,
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 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.).

administrativ - teritoriale.
3.1.3. Transmite informaţii
deţinătorului, cu privire la
eventualele deficienţe constatate la
regularizări cursuri de apă, consolidări
de mal şi amenajări de desecare (după
caz).
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).

4. Constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz
de inundaţii
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. Asigură stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de
intervenţie, cu asistenţa tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Neamţ, 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. Asigură prin 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. Asigură fondurile necesare dotării Serviciilor Voluntare
pentru Situaţiile de Urgenţă 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. Asigură cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare
desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie.
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.
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.

PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

2

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.
2.4. Luarea măsurilor de limitare a
efectelor situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii.
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
Se întocmeşte si transmite
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la
“RAPORT OPERATIV” cu privire la acţiunile operative desfăşurate de
evoluţia fenomenelor
specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări
hidrometeorologice, a măsurilor
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.
întreprinse şi a eventualelor pagube 2.4.3. Dispune măsuri pentru
fizice înregistrate care se va transmite localizarea apelor revărsate, precum şi a
la SGA Neamţ şi ISU „Petrodava” al celor provenite din infiltraţii şi scurgeri de
jud. Neamţ.
pe versanţi şi dirijarea lor în albiile
(doar dacă s-au semnalat pagube)
cursurilor de apă, gravitaţional sau prin
pompare.

SECETĂ HIDROLOGICĂ
FAZA NORMALĂ

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.
3.1.1. Conduce acţiunile de evacuare cu
sprijinul autorităţilor 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. 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

- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii
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Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă.
2.4. Adoptarea măsurilor de limitare a
efectelor situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii.
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 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. 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.
3.1.1. 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. 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

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
Responsabili cu
cu nominalizarea
acţiunile de apărare:
- cu evacuarea şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
intervenţie operativă - asigurarea permanenţei la
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

4

5

primărie;
- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
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Măsuri pentru avertizarea-alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor
hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

0
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. 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. 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. 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.
6.1.1. 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.
6.1.3. Verifică modul în care unităţile de exploatare iau măsuri
pentru ancorarea 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. 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.
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. 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 bazin de pe
lângă Administraţia Bazinală de Apă Bacău cu privire la implementarea
Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen
mediu şi lung la nivel local.
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

DUMBRAVA ROŞIE

PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri după ieşirea
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
din starea de apărare
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de atenţionare la
precipitaţii

1

- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

2

3

proprii sunt insuficiente, solicită sprijin
din partea instituţiilor cu atribuţii în
domeniu ( I.S.U. „Petrodava” al jud.
Neamţ - 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.

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.

Se întocmeşte si transmite “RAPORT
OPERATIV” cu privire la evoluţia
fenomenelor hidrometeorologice, a
măsurilor întreprinse şi a eventualelor
pagube fizice înregistrate care se va
transmite la SGA Neamţ şi ISU
„Petrodava” al jud. Neamţ.
(doar dacă s-au semnalat pagube)

SECETĂ HIDROLOGICĂ

Se întocmeşte si transmite “RAPORT
OPERATIV” cu privire la evoluţia
fenomenelor hidrometeorologice, a
măsurilor întreprinse şi a eventualelor
pagube fizice înregistrate care se va
transmite la SGA Neamţ şi ISU
„Petrodava” al jud. Neamţ.
(doar dacă s-au semnalat pagube)

SECETĂ HIDROLOGICĂ
FAZA DE RESTRICŢII
1.
Convocarea
în
şedinţă
extraordinară a Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă.
1.1. Aduce la cunoştinţa membrilor
Comitetului Local etapele de restricţii
instituite de Administraţia Bazinală de
Apă pentru utilizatorii de apă de pe raza
unităţii administrativ – teritoriale.

FAZA DE ATENŢIE /
AVERTIZARE
1. Convocarea în şedinţă
extraordinară a Comitetului Local
2. Informarea populaţiei cu privire la
pentru Situaţii de Urgenţă.
măsurile care trebuie aplicate.
1.1. Stabileşte măsuri pentru
2.1. Dispune anunţarea populaţiei,
raţionalizarea consumului de apă
prin intermediul posturilor locale de
pe teritoriul unităţii administrativ –
radio şi televiziune sau a membrilor
teritoriale, prin limitarea volumelor
Comitetului Local pentru Situaţii de
de apă folosite pentru udatul străzilor
Urgenţă şi Serviciului Voluntar pentru
şi al spaţiilor verzi.
Situaţii de Urgenţă, cu privire la
1.2. Solicită operatorilor economici
restricţiile instituite pe raza unităţii
luarea măsurilor pentru limitarea
administrativ – teritoriale şi măsurile
pierderilor de apă şi pentru
prioritare care trebuie întreprinse.
pregătirea instalaţiilor de alimentare
2.2. Dispune verificarea modului în
de rezervă din apa subterană sau din
care populaţia şi operatorii economici
alte surse de apă.
respectă măsurile de restricţie.
2. Adoptarea măsurilor pentru

3. Asigurarea surselor suplimentare

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
Responsabili cu
cu nominalizarea
acţiunile de apărare:
- cu evacuarea şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
intervenţie operativă - asigurarea permanenţei la
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

4

5

primărie;
- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
6

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Măsuri pentru avertizarea-alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor
hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

0

DUMBRAVA ROŞIE

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri după ieşirea
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
din starea de apărare
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de atenţionare la
precipitaţii

1

Local pentru Situaţii de Urgenţă.
8.1.1. Coordonează nemijlocit exerciţiile de simulare 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. Conduce nemijlocit exerciţiile de alarmare publică a
populaţiei.
8.3. Organizarea exerciţiilor de intervenţii la inundaţii
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.

SECETĂ HIDROLOGICĂ
A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE
1. Organizare a sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de
secetă hidrologică.
1.1. Asigură prezentarea în şedinţă ordinară a Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, în prezenţa utilizatorilor de apă de pe teritoriul
unităţii administrativ – teritoriale, a principalelor prevederi ale Planului
de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare elaborat de către
Administraţia Bazinală de Apă.
1.2. Dispune identificarea căilor de informare a populaţiei asupra
modului în care se introduc restricţiile de apă în situaţii de urgenţă
generate de secetă hidrologică, precizând că:
- în prima etapă se reduc debitele pentru irigaţii,
- în a doua etapă se reduc debitele pentru amenajările piscicole,
- în a treia etapă se restricţionează treptat debitele pentru folosinţele
industriale
- în a patra etapă numai în situaţii deosebite se introduc restricţii
intermitente în alimentarea cu apă a populaţiei.

PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

2
identificarea unor surse
suplimentare de alimentare cu apă a
populaţiei.
2.1. Solicită Administraţiei Bazinale
de Apă identificarea unor surse
suplimentare de alimentare cu apă identificarea zonelor în care ar putea fi
realizate eventuale foraje pentru
alimentarea cu apă potabilă în zonele
cele mai critice.

3
pentru alimentarea cu apă a populaţiei
şi animalelor.
3.1. Dispune întocmirea Proceselor Verbale de calamităţi pentru surse
suplimentare de alimentare cu apă,
conform Anexei nr.10 din Regulamentul
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii şi secetă
hidrologică aprobat prin Ordinul comun
al ministrului mediului şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei şi internelor
Se întocmeşte, după caz „Procese
nr.1.422/192/2012 şi înaintarea lor către
verbale de calamităţi, în vederea
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
suplimentării surselor de apă potabilă Urgenţă în vederea elaborării proiectului
pentru populaţie” (Anexa 10)
de Hotărâre a Guvernului pentru
alocarea în regim de urgenţă a sumelor
necesare realizării acestor surse.
3.2. Solicită ajutorul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi a
altor operatori economici pentru
asigurarea alimentării cu apă a
populaţiei şi animalelor prin
transportul cu cisterna sau a altor
mijloace.

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
Responsabili cu
cu nominalizarea
acţiunile de apărare:
- cu evacuarea şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
intervenţie operativă - asigurarea permanenţei la
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

4

5

primărie;
- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
6

Se întocmeşte „Procese verbale de
calamităţi, în vederea suplimentării
surselor de apă potabilă pentru
populaţie” (Anexa 10)

2. Aplicarea corespunzătoare a restricţiilor, în situaţii de urgenţă
generate de secetă hidrologică.
2.1. Dispune verificarea tuturor utilizatorilor de apă în ceea ce
priveşte întocmirea “Programului de restricţii în alimentarea cu
apă în caz de secetă“, conform prevederilor Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr.9/2006 pentru aprobarea
Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei
în perioadele deficitare.

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

IOAN GRADINARU ……………………….
(semnătura, ştampila)

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

STOIAN VASILE …………………………..
(semnătura)

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

TABEL CU FORŢELE ŞI MIJLOACELE DE INTERVENŢIE

DUMBRAVA ROŞIE

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

Nr.

FORŢELE DE INTERVENŢIE

UNITATEA CARE LE PUNE

SEMNĂTURA

(număr de persoane)

LA DISPOZIŢIE

NR. ŞI DENUMIRE MIJLOACE ŞI
UTILAJE DE INTERVENŢIE

UNITATEA CARE LE PUNE

crt.

LA DISPOZIŢIE

ŞTAMPILA

0

1

2

3

4

5

1

1 echipă formată din 11 persoane
3 echipe formată din 3 persoane
6 echipe formată din 3 persoane

PRIMĂRIA

-

2 autoturisme DACIA 1300
1 autocamion
1 buldoexcavator
1 cilindru compactor
1 autogreder

1 echipă formată din 5 persoane

SC NEGURĂ SRL

-

1 buldozer
1 autocamion

SC TROLEIBUZUL SA

4 echipe formate din 15 persoane

SC FEROMET SA

- 1 autocamion;
- 1 autobasculante

SC NEGURĂ SRL

-

-

2

3

-

- 1 autocamion;
- 1 buldozer
- 1 excavator

IOAN GRADINARU ………………………..
(semnătura, ştampila)

SC FEROMET M SA

- 2 autocamioane

SC STARMET SA

- 2 autocamioane
- 3 tractoare

SC GRĂDINARU RAREŞ
SNC

- 150 atelaje hipo;
4 tractoare
- 1 autocamion;1 microbuz
VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

PRIMĂRIA

PERSOANE PARTICULARE

-

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

VASILE STOIAN…….………..……….
(semnătura)

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII

Lung. reţelei hidrografice (km) -

DE URGENŢĂ

Lung. Lucrări hidrotehnice (km) -

PERIOADA DE PLAN

Baraje (nr.)
DUMBRAVA ROŞIE
2014 - 2017
TABEL CUPRINZÂND STOCUL DE MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA
INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
Conform Ordinul M.M.P. nr 1422 din 16.05.2012 si al M.A.I. nr. 192 din 02.08.2012
CANTITĂŢI
De unde se acoperă
Denumirea mijloacelor
U.M.
Necesar
Existent
De
deficitul de mijloace şi
şi materialelor
completat
materiale

Nr.
crt.

1

5,00

CAP. A MATERIALE DE APĂRARE
1 Geotextil (Geotess C 600)
2

Bentofix

mp

0,00
0,00

-

2
3

3

Geomembrane HDPE cu crampoane pentru protecţia
betoanelor şi protecţie construcţii hidrotehnice baloturi (4x30 m)

bc.

0,00

-

mp

-

4

4

Palplanşe metalice şi din PVC

bc.

0,00

-

5

5

Diguri mobile umplute cu apă (hidrobaraje) şi
echipamente conexe (motopompă, grup electrogen,
tambur, sistem de rotaţie, angrenaj cu electromotor,
elevator)

ml.

0,00

-

ml.

0,00

-

bc.

0,00

-

bc.

0,00

-

bc.

0,00

-

bc.

0,00

-

bc

-

6

6

Diguri mobile tip panou cu sprijin

7

7

8

8

Chesoane metalice cilindrice pentru combaterea
grifoanelor
Saci de mari dimensiuni (250/500/1000/2000 kg)

9

9

10

10

11

11

Saci cu materiale higroscopice, autoelevabili la
contactul cu apa
Snopi fascine d=0-30 cm, L=3-4 m (stocul de fascine
dacă nu a fost în acţiuni de apărare se va reînnoi
minim 1/3 din fiecare an
Scoabe otel rotund Ø=18-20 mm

12

12

Saci biodegradabili

bc

13

13

Saltele de protecţie

bc

0,00
0,00
0,00

14

14

bc

0,00

-

15

15

16

16

Pari din lemn rotund c.r. esenţa tare Ø=8-12 cm, L =
1 - 3 m.
Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml, (cherestea clasele 4-5) 0,0275 mc/buc.
Dulapi + palplanşe 5 cm , L = 4 ml, l=20-25 cm.

17

17

Cozi de lemn pt. unelte (rezervă)

bc

18

18

Cuie cu lungimi diferite L=2-20 cm

kg

19

19

Sârmă neagră Ø=2-4 mm

kg

20

20

Plasă sârmă (zincată sau neagră) Ø=2-3 mm

kg

21

21

Saci de 50/ 80 cm pentru pământ din cânepă, iută,
polietilenă
Sfoară legat saci (0,5 m / sac)

22

22

23

23

24

24

Funii subţiri pt. asigurarea oamenilor şi uneltelor
Ø=10-15 mm (1ml Ø7≈ 200gr.;1ml Ø11≈250 gr.)
Piatră brută (blocuri de 15 - 30 cm), blocuri beton,
piatră 200 - 1000 kg/bc
Stabilopozi

25

25

Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată din
aplicarea normativului se va aproviziona eşalonat,
câte 1/5 din necesar

CAP. BCAP.
CARBURANŢI
B CARBURANŢI
ŞI LUBRIFIANŢI
ŞI LUBRIFIANŢI
26
26 Motorină
Benzină

-

mc

2,00

2,00

Buget local

mc

2,00
15,00
5,00
20,00

2,00
15,00
5,00
20,00
0,00

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
-

bc

1000,00

1000,00

Buget local

kg

3,00

3,00

Buget local

kg

0,00

-

mc

0,00

-

0,00

-

kg

0,00

-

mp

0,00

-

l
l

Bonuri carburant (BCF)

bc

Lubrifianţi (unsoare)

kg

Ulei hidraulic

l

Aditivi

l

Ulei motor
CAP. CCAP.
MIJLOACE
C MIJLOACE
DE INTERVENŢIE
DE INTERVENŢIE

-

1000,00
40,00

l

27

27

Motofierăstraie (drujbe)

bc

28

28

Motodefrişătoare

bc

29

29

Bărci de lemn cu rame

bc

Bărci metalice cu rame

bc

Bărci din fibră de sticlă cu rame si motor

bc

Bărci pneumatice cu rame si motor

bc

Bărci cu motor

bc

30

30

Şalupe

bc

31

31

Bacuri dormitor

bc

1,00

1000,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Buget local

1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Buget local

Buget local
-

-

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

Nr.
crt.

CANTITĂŢI
U.M.

Necesar

Existent

De
completat

32

32

33

33

34

34

35
36
37
38

Autoturisme teren cu două diferenţiale dotate cu staţii
emisie-recepţie fixe*
Vagoane de dormitor echipate cu utilităţi

bc

1,00

bc

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

1,00

Buget local

0,00

-

Maşini de înşurubat şi găurit electrice, cu acumulatori

bc

1,00

1,00

Buget local

35

Polizoare drepte sau unghiulare

bc

1,00

1,00

Buget local

36

0,00

-

37

Containere pentru materiale şi echipamente de
protecţie, cazarmament, alimente nealterabile
Butoaie de tablă 100-200 l pt. utilaje intervenţie

Buget local

38

ATV 4X4, cu remorci (500 kg)

bc

39

39

Snowmobil

bc

40

40

Lanterne tubulare mari

bc

Lanterne cu acumulatori reîncărcabili

bc

Felinare electrice 12-24 V

bc

-

41

41

bc

Încărcător acumulatori

bc

Baterii - rezervă

bc

Acumulatori - rezervă

bc

Becuri lanterna - rezervă

bc

Găleţi şi căni pentru apă

bc

Canistre de 10-20 l

bc
bc

5,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
1,00
9,00
6,00
9,00
0,00
2,00
0,00

bc

0,00

bc

42

42

Marmite pentru transport hrana

43

43

44

44

Sonete de mână sau mecanice (L=6 m cu berbec de
100-150 kg)
Cazmale (hârleţe) cu cozi

45

45

Lopeţi cu cozi

bc

46

46

Târnăcoape cu cozi

bc

47

47

Sape cu cozi

bc

48

48

Furci de fier cu cozi

bc

49

49

Căngi de fier cu cozi

bc

50

50

Roabe metalice cu roţi pe pneuri

bc

51

51

Maiuri mecanice tip “broască”

bc

52

52

Ciocane diferite

bc

53

53

Cleşte de cuie combinat

bc

54

54

Patent izolat

bc

55

55

Barde pentru cioplit

bc

Topoare

bc

Găleţi pentru apă

bc

Bidoane din plastic

bc

Căni pentru apă (5 căni/găleată)

bc

5,00

3,00
6,00

6,00

1,00
9,00
6,00
9,00
2,00

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
-

Buget local

57

57

Binoclu

bc

58

58

Aparat foto (cameră foto digitală)

bc

59

59

Camere video

bc

60

60

Rezervor combustibil

bc

61

61

Costum protecţie la transportul pe apă (neopren)

bc

62

62

Capre pentru montarea fascinelor

bc

15,00
15,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
0,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
10,00
0,00
50,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

63

63

bc

0,00

-

64

64

Piese schimb staţii hidrometrice automate, inclusiv
comunicaţii radio sau GSM
Radio telefoane fixe

Buget local

56

56

bc

15,00
15,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00

-

3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
10,00
50,00
1,00

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
-

Radio telefoane portabile cu acumulatori

bc

Modem-uri

bc

Acumulatori

bc

Antene omnidirecţionale

bc

Cablu

bc
bc

8,00

8,00

1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bc

1,00

1,00

0,00

-

bc

1,00
3,00

Buget local

Buget local
-

65

65

Telefoane mobile

66

66

67

67

Echipam. de prelucrare şi transmisie automată a
datelor (microcalculator PC, modem, telefax)
Morişti hidrometrice cu tijă

68

68

Teodolit electrooptic

bc

Staţie GPS (precizie 1-10 cm)

bc

Staţie totală

bc

0,00
0,00
0,00
0,00

bc

0,00

-

bc

0,00

-

bc

0,00

-

bc

0,00

-

69

69

70

70

71

71

72

72

River-cat (sistem automat de măsurare viteză şi
secţiune semi-automat)
Instrumente de măsurare a distanţei cu laser
(Lasermetre)
Dispozitive infraroşu (în zona termo) pentru
detectarea infiltraţiilor în dig
Sisteme radar pentru detectarea discontinuităţilor din
corpurile digurilor, până la 7 m adâncime

bc

-

-

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

Nr.
crt.

CANTITĂŢI
U.M.

Necesar

Existent

De
completat

73

73

Ruletă 20-50 m

bc

74

74

Pluviometre

bc

75

75

Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale
necesare montării
Portavoce

76

76

Set miră + plăcuţe

77

77

78

78

Maşină de umplut saci cu nisip (cu productivitate
mare)
Dispozitiv de bătut palplanşe prin vibrare

79

79

80

80

Baraje lamelare din panouri din aluminiu cu profil S
(20 m)
Baraj limitator

81

81

Sisteme ancorare cu ghidaj

bc

82

82

Sisteme conectori tarm si conectori pentru baraj

bc

CAP. DCAP.
MIJLOACE
D MIJLOACE
FIXE DIVERSE
FIXE DIVERSE
83
83
Motopompe cu anexe şi 150 m conductă sau furtun

0,00
0,00

-

0,00

-

1,00
0,00

Buget local

0,00

-

bc

0,00

-

ml.

0,00

-

bc

0,00
0,00
0,00

-

1,00

Buget local
-

2,00

bc

1,00

bc

84

Motocositoare (multifuncţionale)

bc

85

Utilaje terasiere - buldozer (piese schimb)

bc
bc

- draglină cu cupă

bc
bc

0,00

-

0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

Buget local

88

88

Automacara

89

89

Autocamion

90

90

Ponton fibră sticlă sau autogonflabil

91

91

Staţie potabilizare apă (30 l/min)

92

92

Trailer cu sisteme de ancorare şi cabluri

93

93

Încărcător frontal

bc

94

94

Miniutilaj multifuncţional (cu braţ pentru săpare
şanţuri, foreză, freză de zăpadă, plug de zăpadă,
lamă de buldozer)

bc

Tractor articulat forestier (TAF) pentru tractarea
plutitorilor mari+cablu flexibil
Autobasculantă pentru transport materiale de
intervenţie

bc

95

95

Remorcă auto tractată de capacitate mică

bc

96

96

Gabară

bc

97

97

Greifer plutitor

bc

98

98

Trailer-remorcher

bc

99

99

Bandă transportoare dotată cu elevator

bc

100

100 Cisterne mono-ax (1,8-3,5 t)
101 Grup electrogen cu anexe pt. iluminat
102 Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de
reflectoare);
Becuri - rezervă

-

4,00

Buget local

bc

4,00
100,00
1,00

4,00
100,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00

Buget local

bc

Fasunguri

bc

Întrerupătoare

bc

Priză împământare

bc
bc
bc
bc
bc

Saltele

bc

Perne

bc

Pături

bc
bc
per
per
bc
bc

110

109 Hidrofor
110 Salopete din doc
Salopete impermeabile
111 Costume izopren

bc

111

109

-

4,00

107 Mantale (pelerine ) de ploaie cu glugă
108 Bucătărie mobilă

108

-

bc

Izolator pentru prinderea cablurilor

Cisme cauciuc lungi (şold )

-

1,00

bc

Set lenjerie pat
106 Cizme cauciuc scurte

1,00

-

bc

Prelungitor

104 Corturi impermeabile
105 Paturi pliante

1,00

1,00

bc

ml

103 Agregate pt. sudură electrică sau oxiacetilenică

1,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Cablu pentru iluminat

materiale de sudură, truse aferente (set)

107

-

- screper

87

106

-

bc

87

105

1,00

-

- excavator (piese schimb)

86

104

2,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

86

103

1,00

bc

85

102

1,00

bc

84

101

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

20,00
5,00
20,00

bc
bc
bc

20,00

20,00

-

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
-

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

Nr.
crt.

CANTITĂŢI
U.M.

Necesar

Existent

De
completat

112

112 Căciuli de blană
Căciuli vătuite

113
114

113 Mănuşi de protecţie (lăcătuş )
114 Veste salvare
Colac salvare

115

bc
bc
pr
bc
bc

115 Pieptare avertizoare (reflectorizante)
116 Bocanci

bc

117 Filtru rapid pentru apă potabilă
118 Aparate radio

bc
bc

120

Aparate TV
119 Trusă medicală de prim ajutor
120 Calorifere electrice

121

121 Săpun

kg

Detergenţi
122 Var

kg

122

Cloramină

kg

123

123 Pudră talc

kg

Naftalină
124 Otravă şoareci
125 Spray insecticid

kg

124

116
117
118
119

125

Creme insecticide

20,00
20,00
20,00

bc

1,00
1,00
2,00

bc
bc
bc

kg

kg

10,00
20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
3,00

set
set

CAP. ECAP.
MATERIALE
E MATERIALE
ŞI MIJLOACE
ŞI MIJLOACE
PENTRU
PENTRU
INTERVENŢIE
INTERVENŢIE
LA GHEŢURI
LA GHEŢURI
126 126 Prăjini din lemn de esenţă tare pentru dirijarea
bc
sloiurilor
127 127 Scânduri de răşinoase pentru asigurarea oame-nilor
bc
(3-4 cm grosime,20 cm lăţime, L = 4- 5 m)
128 128 Răngi de fier lungime 2-4 m
bc
129 129 Motofierăstraie pentru gheaţă (drujbe cu lamă de 40bc
50 cm)
130 130 Bile pentru spart gheaţa
bc
131 131 Burghiuri pentru gheaţă
bc
132
133
134
135

132 Scări din lemn 4-6 ml
133 Cordiţe de salvare şi asigurare

bc

134 Pungi din polietilenă pentru încărcătura explozivă
135 Cuie de diferite mărimi

bc

bc
kg
role

137

136 Bandă adezivă
137 Bandă izolatoare

138

138 Sârmă neagră

ml.

136

role

0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,00
0,00
10,00
20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
3,00
0,00
0,00

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

CAP. FCAP.
MATERIALE
F MATERIALE
ŞI MIJLOACE
ŞI MIJLOACE
DE INTERVENŢIE
DE INTERVENŢIE
PENTRU
PENTRU
COMBATEREA
COMBATEREA
EFECTELOR
EFECTELOR
POLUĂRILOR
POLUĂRILOR
ACCIDENTALE
ACCIDENTALE

139 139
140
141
142
143
144
145
146
147

140
141
142
143
144
145
146
147

148 148
149 149
150
151
152
153

Trusă pentru determinarea rapidă a tipului de
substanţe poluatoare
Materiale absorbante tip spill-sorb

0,00

-

kg

-

Saci cu absorbant HEGSORB

kg

Saci cu absorbant HEGACID

kg

Materiale absorbante ECO seria 200

kg

Materiale absorbante ECO seria 300

kg

Materiale absorbante ECO seria 400

kg

Tanc (ponton) plutitor pentru colectare poluanţi

bc

Perne absorbante

bc

Rulouri absorbante

bc

Cilindri absorbanţi

bc

Lavete absorbante

bc

Vidanje

bc

Materiale filtrante

to

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bc

0,00

-

bc

0,00

-

bc

-

bc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bc

0,00

-

bc

0,00
0,00

-

150 Recipienţi de 1-5 l pentru probe de apă şi material
biologic (3 l )
151 Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea determ.
biologice
152 Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual
153 Echipamente pentru depoluarea apei

154 154

bc

Baraje absorbante plutitoare

bc
bc
ml

155 155
156 156
157 157
158 158

Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri
Sistem tip funicular mobil pentru poziţionarea
barajului plutitor
Compresor portabil
Sistem de vedere pe timp de noapte

bc

-

-

-

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

Nr.
crt.

CANTITĂŢI
U.M.

Necesar

Existent

De
completat

159
160
161
162
163
164
165
166

159
160
161
162
163
164
165
166

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Binoclu infraroşii

bc

Electropompe

bc

Pânză hessiană

ml

Baloţi paie

bc

Căngi PSI (metalice)

bc

Recipiente PVC 200 litri (din tablă cu capac 60 l )

bc

Măşti de gaze

bc

Substanţe chimice neutralizante (detergenţi biodegradabili pentru dedurizarea apei) - bidoane 25 l
Sisteme colectare (eşantionare) probe

4,00

4,00

20,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale
Buget local

bc

0,00

-

bc

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

Recipienţi stocare materiale recuperate

bc

Skimmer substanţe solide / pompă apă murdară

bc

Truse reparaţii

bc

Estacada 6 inch spumă solidă + accesorii

bc

Baraje 8 inch (tambur 10 m)

bc

Baraje 5 inch (tambur 10 m)

bc

Absorbant 17” x 19” (lavete)

bc

Absorbant 38” x 144 ft

bc

Recipient mobil de stocare

bc

Laborator mobil

bc

Capcane petrol (Saci)

bc

Absorbant frânghie

bc

Ghidaj scripete/sistem ancorare

bc

Rezervor stocare ulei recuperat

bc

Piese de schimb

bc

Funie sintetică (8 PP tehnic )

ml

Utilaj curăţare plajă

bc

Maşini reecologizare, cu accesorii

bc

Maşina colectoare alge

bc

Concasor scoici

bc

-

Notă: (*) - numai pentru diguri (cumulat cu valori pentru cursuri de apă, acolo unde este cazul)
- calculul s-a efectuat pentru 5 km cursuri de apă.

VERIFICAT,
Preşedintele comitetului local

ÎNTOCMIT,
Şef serviciu voluntar S.U.

GRADINARU IOAN………………………

STOIAN VASILE………………………….

(semnătura, ştampila)

(semnătura, ştampila)

2014 - 2017
ĂRARE ÎMPOTRIVA
ĂRILOR ACCIDENTALE
din 02.08.2012
Timp
funcţ.
T(ani)

Zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi
râurile principale

PERIOADA DE PLAN

Menţiuni speciale

R1
(km)

10
10
5

10
3

5 buc./formaţie de intervenţie

1
pentru zone fără protecţie forestieră cantităţile se pot majora cu 25%
15

500 buc./formaţie de intervenţie; 500 buc./sistem hidrotehnic

1

500 buc./formaţie de intervenţie / 1000 buc./sistem hidrotehnic
1000 buc./formaţie de intervenţie / 2000 buc./sistem hidrotehnic

10

pentru zone fară protecţie forestieră cantităţile se pot majora cu 25 %

8
6

pentru zone fără perdele de protecţie

0,2
20% din numărul uneltelor cu cozi prevăzute în normativ

2-4
8
8
8
8

100,0
0,5 ml sfoară pentru sac

8
40

0,2 la Formatia Siret-Moldova funia este de

7 cm

5,0 numai unde este nevoie (zone de eroziune de mal, consolidări de diguri, etc)
pentru totalul amenajărilor hidroenergetice din administrarea SC Hidroelectrica SA,
amplasate în zone speciale

4

20,0
Se asigură un stoc minim pentru funcţionarea utilajelor de intervenţie,
staţiilor de pompare şi grupurilor de iluminat timp de 48 de ore.
Ulei hidraulic într-o cantitate egală cu capacitatea instalaţiei hidraulice.
Se asigură stocul pentru autoturismele de teren folosite în acţiuni
operative de apărare, precum şi pentru verificarea în teren a construcţiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi exerciţii de
simulare
2-3

2 buc./formaţie de intervenţie

2-3

2 buc./formaţie de intervenţie

12

1 buc. / canton de exploatare

20

1 buc./sistem hidrotehnic, cu lac de acumulare; 1 buc./unitate de exploatare diguri la
Dunăre;
1 buc.care
şalupă
de exploatare
lucrări cu rol de apărare împotriva
1 buc./unitate
are rapidă/unitate
în exploatere diguri
la Dunăre

20

Zone i
îndiguit
râurile

Timp
funcţ.
T(ani)

Menţiuni speciale

R1
(km)

1 buc./sistem hidrotehnic; 1 buc./formaţie de intervenţie; 1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc. / formaţie de intervenţie

6
6
10

2 buc. / sistem hidrotehnic

10

2 buc. / sistem hidrotehnic

10

1 buc. / formaţie de intervenţie

8

20 buc. / formaţie de intervenţie

6

2 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./sistem hidrotehnic (zona de munte)

8

1,0

8
8

8

5 buc./formaţie de intervenţie

8

4 buc./sistem hidrotehnic

6-10

2- 4 buc. / sistem hidrotehnic (în funcţie de nivelul de organizare al sistemului)

2-4

20 buc./formaţie de intervenţie

2-4

20 buc./formaţie de intervenţie

2-4

2 buc./formaţie de intervenţie

2-4

5 buc./formaţie de intervenţie

2-4

10 buc./formaţie de intervenţie

2-4

10 buc./formaţie de intervenţie

2-4

5 buc./formaţie de intervenţie

2-4

1 buc./formaţie de intervenţie

2-4

5 buc. / sistem hidrotehnic

2-4

5 buc. / sistem hidrotehnic

2-4

2 buc. / sistem hidrotehnic

2-4

20 buc./sistem hidrotehnic

8

2 buc./canton de exploatare
5 căni pentru o găleată sau bidon

20

1 buc. / formaţie de intervenţie; 1 buc. / sistem hidrotehnic

10

1 buc. / sistem hidrotehnic; 1 buc. / formaţie de lucru; 2 buc. / unitate bazinală

15

1 buc. / Sistem de gospodărire a apelor; 1 buc. / sistem hidrotehnic

8

1 buc. / sistem hidrotehnic; 1 buc. / formaţie de intervenţie

10

3 buc. / administraţie bazinală de apă

8

1 buc. / canton de exploatare; 1 buc. / formaţie de intervenţie
pentru 2 staţii automate / fiecare centru de intervenţie rapidă

3-5

1 buc. / caton de exploatare; 2 buc. / formaţie de intervenţie; 2 buc. / sistem
hidrotehnic

3-5
3-5

1 buc. / caton de exploatare; 2 buc. / formaţie de intervenţie; 2 buc. / sistem hidrotehnic
1 buc. / formaţie de intervenţie; 1 buc. / sistem hidrotehnic

8

5 buc. / sistem hidrotehnic

8

1 buc. / sistem hidrotehnic

10
8
8
8

1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă

Zone i
îndiguit
râurile

Timp
funcţ.
T(ani)

Menţiuni speciale

R1
(km)

8

2 buc. / formaţie de intervenţie; 2 buc. / sistem hidrotehnic

8

6 - 8 buc. / sistem hidrotehnic

10

8
10
10

în localităţi şi la obiective importante situate în aval de acumulari; 1 buc. / baraj

1 buc. / canton de exploatare
1 buc. / formaţie de intervenţie
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
500 ml. / Centru Intervenţie Rapidă
6 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
6 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
6 buc. / Centru Intervenţie Rapidă

6-10

1 buc./sistem hidrotehnic; 1 buc./formaţie de intervenţie; 1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
2 buc./sistem hidrotehnic

4-8

Funcţie de gradul de amenajare al bazinului hidrografic ( C.I.R.)

8

8
6

1 buc / Sistem de Gospodărire a Apelor
1 buc / formaţie de intervenţie
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre
1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre
1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre
1 buc./sistem de gospodărire a apelor

8
8

1 buc./sistem de gospodărire a apelor
1 buc. / Sistem de Gospodărire a Apelor; 1 buc. / sistem hidrotehnic; 1 buc. / formaţie
de intervenţie; 1 buc. / canton de exploatare
4 buc. de grup electrogen + 2 buc. de rezervă/formaţie de intervenţie

- câte 100 m.l. pentru fiecare grup electrogen
- câte 200 buc. pentru fiecare grup electrogen

10

1 buc./sistem hidrotehnic; 1 buc./formaţie de intervenţie; 1 buc./sistem de
gospodărire a apelor; 1 buc/canton de exploatare

10

se prevăd la cantoane de exploatare, dacă este cazul

5

20 buc. / formaţie de intervenţie

2

(1 buc / pat)

2

(1 buc / pat)

2

(2 buc / pat)

2

(2 buc / pat)

2

10 perechi / formaţie de intervenţie
10 perechi / formaţie de intervenţie

3

20 perechi / formaţie de intervenţie

15

1 buc./formaţie de intervenţie

10

1 buc./canton sau sediu de exploatare, după necesităţi

3

20 buc./formaţie de intervenţie

10

20 buc./formaţie de intervenţie

Zone i
îndiguit
râurile

Timp
funcţ.
T(ani)

Menţiuni speciale

R1
(km)

10

20 buc./formaţie de intervenţie

4

20 buc./formaţie de intervenţie

2

20 buc./formaţie de intervenţie

15

20 buc./formaţie de intervenţie

2

20 buc./formaţie de intervenţie

10

1 buc. / canton de exploatare

4-6

1 radio / sistem hidrotehnic

0

1 TV / sistem hidrotehnic

1

1 buc. / canton de exploatare

4

1 buc. / vagon dormitor

1

10 kg săpun / canton sau staţie / an

1

20 kg detergenţi / canton sau staţie / an

1

5 kg var / canton sau staţie / an

1

5 kg cloramină / canton sau staţie / an

1

5 kg pudră talc / canton / an

1

5 kg naftalină / canton / an

1

3 kg otravă şoareci / canton / an

1

1 set / formaţie de intervenţie

1

1 set / formaţie de intervenţie

8
8
15
2-3

10 buc. / formaţie de intervenţie
15 buc. / formaţie de intervenţie
5 buc. / formaţie de intervenţie
2 buc. / formaţie de intervenţie

10

2 buc. / canton de exploatare

10

2 buc. / formaţie de intervenţie
4 buc. / CLSU
4 buc. / CLSU
100 buc. / CLSU
5 kg. / CLSU
15 role / CLSU
15 role / CLSU
50 ml. / CLSU

8

1 buc / sistem de gospodărire a apelor

2

500 kg. / CIR; 100 kg / CH / 200 kg / BP

2

500 kg. / CIR; 100 kg / CH / 200 kg / BP

2

200 kg. / CIR; 50 kg / CH / 100 kg / BP

1

50 kg. / CIR; 50 kg / CH / 50 kg / BP

1

50 kg. / CIR; 50 kg / CH / 50 kg / BP

1

50 kg. / CIR; 50 kg / CH / 50 kg / BP

5
2

1 buc / sistem de gospodărire a apelor

20,0 50 buc / sistem de gospodărire a apelor

10

1 buc / sistem de gospodărire a apelor

2

0,5 to / sistem de gospodărire a apelor

4-6
8-12
6-10

20 buc./laborator sistem de gospodărire a apelor
1 buc./sistem de gospodărire a apelor
2 buc./sistem de gospodărire a apelor
1 buc./administraţie bazinală de apă

2

5 baraje x lăţimea max. a cursului de apă; 1 baraj de 500 m/ Administraţie
Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (pentru poluări marine)

5
5

3 buc / sistem de gospodărire a apelor
1 buc / sistem de gospodărire a apelor

8

1 buc / sistem de gospodărire a apelor

15

2 buc / sistem de gospodărire a apelor

Zone i
îndiguit
râurile

Timp
funcţ.
T(ani)

Menţiuni speciale

R1
(km)

20

1 buc / sistem de gospodărire a apelor

8

2 buc / sistem de gospodărire a apelor

2

300 ml / formaţie de intervenţie

x

50 buc / formaţie de intervenţie

8

5 buc / formaţie de intervenţie

8

5 buc / formaţie de intervenţie

8

2 buc / formaţie de intervenţie

8

1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

5

1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
2 buc. / Centru Intervenţii Rapide
20 buc. / Centru Intervenţii Rapide
20 buc. / Centru Intervenţii Rapide
10 buc. / Centru Intervenţii Rapide
10 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
50 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

8

150 ml / formaţie de intervenţie
numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR
numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR
numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR
numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR

ÎNTOCMIT,
rviciu voluntar S.U.

SILE………………………….
(semnătura, ştampila)

Mǎrimile caracteristice de apǎrare 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.

Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt:
Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apǎ
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 apǎ, , 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.

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.

Pentru acumulări:
Pentru acumulări fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi debit
afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie, denumit în
continuare NNR şi Cota creastă deversor.
a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat
normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;
b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme
incipiente de cedare;
c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea
construcţiei.

C. Mărimile caracteristice de apărare pentru acumulări

Elemente tehnice pentru diguri

Coronamentul are lăţimi variabile şi o mică pantă transversală pentru scurgerea apei din precipitaţii.
Taluzul exterior este latura înclinată spre râu şi are o pantă care se exprimă sub forma unui raport 1/m
(de exemplu 1/2,5, 1/3). Taluzul exterior este prevazut uneori cu o protecţie specială.
Taluzul interior este latura înclinată opusă râului şi are o pantă care se exprimă prin raportul 1/n. La
piciorul taluzului interior se dispun, în cazuri speciale, drenuri.
Bancheta are rolul de a lăţi baza digului în cazuri speciale.

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE

MĂSURI ÎN CAZ DE POLUARE
LA NIVEL DE PRIMĂRIE

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

MĂSURI CARE SE IAU LA NIVELUL PRIMĂRIEI ÎN CAZ DE POLUĂRI ACCIDENTALE
PE SURSE DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ

Conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, nr 278/1977 şi
Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, nr 223/2006, obligativitatea întocmirii
Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale revine folosinţelor de apă potenţial
poluatoare şi unităţilor de gospodărire a apelor. Obligativitatea intervenţiei în caz de poluare
accidentală revine folosinţelor de apă potenţial poluatoare, unităţilor de gospodărire a apelor şi
unităţilor care au surse de alimentare cu apă din resurse de apă de suprafaţă .
Consiliile locale au următoarele atribuţii:
1. Întocmirea Planurilor locale de apărare.
Pentru întocmirea Planurilor locale
de apărare Consiliile locale vor prevedea în
documentaţie tabelul cu unităţile potenţial poluatoare a surselor de apă de suprafaţă de pe raza
comunei, inclusiv persoanele de legătură din conducerea acestor unităţi şi o descriere succintă a
surselor cu menţionarea poluanţilor potenţiali. Aceste documente vă vor fi puse la dispoziţie de
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ.
2. Stabilirea unui mod concret de acţiune în caz de poluare accidentală, după următorul
scenariu, propus de SGA Neamţ:
a) La primirea unei avertizări de la SGA Neamţ că râul care străbate comuna este afectat
de poluare, vor fi luate măsuri pentru limitarea pagubelor ce pot fi produse de poluarea
apei (împreună cu dispensarul şi poliţia) şi anume:
- de informare a locuitorilor riverani;
- de interzicere a consumului de apă de râu de către localnici;
- de interzicere a scăldatului în sursa de apă;
- de interzicere a consumului de peşte în caz că s-a înregistrat mortalitate piscicolă;
- de evacuare a animalelor aflate libere în apropierea sursei de apă poluate.
b) dacă se constată de către cetăţeni că râul este poluat şi nu s-a primit avertizare de la
SGA Neamţ, primăria se va obliga să anunţe fenomenul la SGA Neamţ, la tel. 217177. Sesizarea
va conţine informaţii referitoare la culoare, miros, substanţe sau corpuri plutitoare, mortalitate
piscicolă.
c) dacă sursa de poluare nu este depistată de SGA Neamţ până la momentul observării
fenomenului şi există suspiciunea că aceasta este de pe raza comunei, oficialităţile îşi vor da
concursul în vederea identificării poluatorului - persoană fizică sau juridică.
d) Participarea la acţiunile desfăşurate sub conducerea SGA pentru devierea, colectarea,
neutralizarea sau distrugerea poluanţilor
e) se va ţine în permanenţă legătura cu SGA Neamţ pentru schimb de informaţii privind
evoluţia poluării, efectele acesteia, măsurile necesare a fi luate pentru gestionarea eficientă a
fenomenului.
Aceste măsuri nu sunt limitative, primăria având obligaţia stabilirii oricăror măsuri menite să
elimine orice fel de pagube ( pierderi umane sau materiale) cauzate de poluări accidentale.

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

PERIOADA DE PLAN

TABEL CU SURSE DE POLUARE

2014 - 2017

DUMBRAVA ROŞIE

TABEL CU POTENŢIALELE SURSE DE POLUARE
DE PE RAZA COMITETULUI LOCAL

Nr.
crt.
1.

Cursul de apa

Amplasament

-

-

Denumirea
potenţialului poluator
-

Natura poluantului
-

Nu avem surse de poluare în comuna DUMBRAVA ROSIE

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

IOAN GRADINARU .....................
(semnatura si stampila)

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

VASILE STOIAN........................
(stampila)

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

DUMBRAVA ROŞIE

ELEMENTE DIN PLANUL DE ACŢIUNE ÎN CAZ
DE ACCIDENT LA BARAJ

PERIOADA
DE PLAN

2014 - 2023

LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVAL DE BARAJUL
IZVORUL MUNTELUI CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZUL AVARIERII BARAJULUI
(Breşă 75%: 125 m; Qavarie: 120580 mc/s)

Nr.
profil

0
Baraj Izvorul
Muntelui
Baraj Vânători
(Reconstrucţia)
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Localitatea sau
obiectivul
avertizat-alarmat
1

Parametrii estimaţi
Distanţa
Cota
Timp de Viteza
Nivel de
cumulată
maximă de
Cota talveg propagare apei
bază
(m)
inundaţie
(mdMB)
(min)
(m/s)
(mdMB)
(mdMB)
2
3
4
5
6
7

-

0

Piatra Neamţ; Văleni

32448

Piatra Neamţ; Văleni
Piatra Neamţ; Văleni
Vânători; Văleni
Vânători
Cut; D-va Roşie
Cut; D-va Roşie
Cut; D-va Roşie
Brăsăuţi; D-va Roşie
Brăsăuţi

32798
33898
34997
36148
37548
38598
39598
40648
41698

421,20
303,89
301,46
298,95
294,90
291,00
287,20
285,00
281,20
280,20
275,10

0

0

514,82

441,52

36

12,6

328,83

312,64

36
38
39
41
43
44
46
47
49

12,4
12,3
12,2
12,1
12,0
11,8
11,6
11,5
11,4

328,83
323,64
317,39
313,59
310,26
306,24
303,77
300,77
295,38

312,64
307,96
301,99
298,51
295,59
291,93
289,85
287,20
282,03

h
(m)

H
(m)

8

9

73,3

93,62

16,2
16,2
15,7
15,4
15,1
14,7
14,3
13,9
13,6
13,4

24,94
27,37
24,69
22,49
22,59
23,06
21,24
22,57
20,57
20,28

Notă :
Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului
Izvorul Muntelui (2363mc/s).
h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a
deversorului Izvorul Muntelui (m).
H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului
LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVAL DE BARAJUL
IZVORU MUNTELUI CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZUL AVARIERII BARAJULUI
(Breşă 50%: 100 m; Qavarie: 62666 mc/s)

Nr.
profil

0
Baraj Izvorul
Muntelui
Baraj Vânători
(Reconstrucţia)
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Parametrii estimaţi
Localitatea sau
Distanţa
Cota
Timp de Viteza
Nivel de
obiectivul
cumulată
maximă de
Cota talveg propagare apei
bază
avertizat-alarmat
(m)
inundaţie
(mdMB)
(min)
(m/s)
(mdMB)
(mdMB)
1
2
3
4
5
6
7
-

0

Piatra Neamţ; Văleni

32448

Piatra Neamţ; Văleni
Piatra Neamţ; Văleni
Vânători; Văleni
Vânători
Cut; D-va Roşie
Cut; D-va Roşie
Cut; D-va Roşie
Brăsăuţi; D-va Roşie
Brăsăuţi

32798
33898
34997
36148
37548
38598
39598
40648
41698

421,20
303,89
301,46
298,95
294,90
291,00
287,20
285,00
281,20
280,20
275,10

0

0

514,82

465,92

41

10,9

324,82

312,64

42
44
45
47
49
51
53
54
56

10,8
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,1
9,98
9,88

325,83
319,70
313,50
309,88
306,66
302,76
300,35
297,42
292,12

312,64
307,96
301,99
298,51
295,59
291,93
289,85
287,20
282,03

h
(m)

H
(m)

8

9

48,9

93,62

12,2
13,2
11,7
11,5
11,4
11,1
10,8
10,5
10,2
10,1

20,93
24,37
20,75
18,60
18,88
19,46
17,76
19,15
17,22
17,02

Notă :
Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului
Izvorul Muntelui (2363mc/s).
h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a
deversorului Izvorul Muntelui (m).
H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului
LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVAL DE BARAJUL
IZVORUL MUNTELUI CE VOR FI AFECTATE ÎN CAZUL AVARIERII BARAJULUI
(Breşă 25%: 50m; Qavarie: 16332mc/s)

Nr.
profil

0
Baraj Izvorul
Muntelui
Baraj Vânători
(Reconstrucţia)
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Parametrii estimaţi
Localitatea sau
Distanţa
Cota
Timp de Viteza
Nivel de
obiectivul
cumulată
maximă de
Cota talveg propagare apei
bază
avertizat-alarmat
(m)
inundaţie
(mdMB)
(min)
(m/s)
(mdMB)
(mdMB)
1
2
3
4
5
6
7
-

0

Piatra Neamţ; Văleni

32448

Piatra Neamţ; Văleni
Piatra Neamţ; Văleni
Vânători; Văleni
Vânători
Cut; D-va Roşie
Cut; D-va Roşie
Cut; D-va Roşie
Brăsăuţi; D-va Roşie
Brăsăuţi

32798
33898
34997
36148
37548
38598
39598
40648
41698

421,20
303,89
301,46
298,95
294,90
291,00
287,20
285,00
281,20
280,20
275,10

0

0

514,82

490,37

57

7,80

318,90

312,64

57
60
62
65
68
70
72
75
77

7,72
7,67
7,62
7,57
7,53
7,49
7,43
7,33
7,25

320,03
314,04
307,99
304,44
301,45
297,75
295,54
292,71
287,47

312,64
307,96
301,99
298,51
295,59
291,93
289,85
287,20
282,03

h
(m)

H
(m)

8

9

24,4

93,62

6,26
7,39
6,08
6,00
5,93
5,86
5,82
5,69
5,51
5,44

15,01
18,57
15,09
13,09
13,44
14,25
12,75
14,34
12,51
12,37

Notă : Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului
Izvorul Muntelui (2363mc/s).
h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a
deversorului Izvorul Muntelui (m).
H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului
LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVAL DE
BARAJUL VÂNĂTORI (RECONSTRUCŢIA) - R BISTRIŢA, CE VOR FI AFECTATE
ÎN CAZ DE AVARIE
(Breşă dig mal drept: 200 m; Qavarie = 3817 mc/s)

Nr.
profil
0
Baraj Vaduri
(Reconstrucţia)
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Parametrii estimaţi
Cota
Nivel de
maximă de
bază
inundaţie
(mdMB)
(mdMB)
5
6

Localitatea sau
obiectivul
avertizatalarmat

Distanţa
cumulată
(m)

1

2

3

Viteza
medie a
undei
(m/s)
4

Piatra Neamţ

0

0

0

309,29

303,20

Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Cut
Cut
Cut
Brăsăuţi
Brăsăuţi

350
1450
2480
3730
5130
6180
7180
8230
9280

1
5
11
19
32
42
52
64
76

6,63
4,56
2,91
2,41
1,91
1,72
1,57
1,49
1,46

310,73
304,33
298,99
295,71
292,74
289,34
287,32
284,94
279,88

307,39
303,35
298,21
295,28
292,41
289,05
287,08
284,70
279,66

Timp de
propagare
(min)

h
(m)

H
(m)

7
6,09

8

3,34
0,98
0,78
0,43
0,33
0,29
0,24
0,24
0,22

5,40
9,27
5,38
4,09
4,71
5,54
4,34
6,12
4,74
4,78

Notă:
Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului
Reconstrucţia (2200 mc/s) la cota digului mal drept (308,89 mdMB)
h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a
deversorului Reconstrucţia (m)
H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului
Se menţionează că în cazul avarierii barajului Izvorul Muntelui (Breşă 75 % = 125 m) unda
rezultată în aval ajunge în secţiunea barajului Reconstrucţia (Vânători) în 36 de minute, cu o viteză de
12,6 m/s şi cu o înălţime în cote absolute de 328,83 mdMB, depăşind cotele digurilor acumulării
Reconstrucţia cu 19,8 m producând avarierea lor.
LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR SOCIAL-ECONOMICE DIN AVAL DE
BARAJUL VÂNĂTORI (RECONSTRUCŢIA) - R BISTRIŢA, CE VOR FI AFECTATE
ÎN CAZ DE AVARIE
(Breşă dig mal drept: 100 m; Qavarie = 2381 mc/s)

Nr.
profil
0
Baraj Vaduri
(Reconstrucţia)
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Parametrii estimaţi
Cota
Nivel de
maximă de
bază
inundaţie
(mdMB)
(mdMB)
5
6

Localitatea sau
obiectivul
avertizatalarmat

Distanţa
cumulată
(m)

1

2

3

Viteza
medie a
undei
(m/s)
4

Piatra Neamţ

0

0

0

309,29

303,20

Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Cut
Cut
Cut
Brăsăuţi
Brăsăuţi

350
1450
2480
3730
5130
6180
7180
8230
9280

1
5
11
20
33
43
54
67
80

6,48
4,31
2,86
2,35
1,82
1,65
1,53
1,41
1,37

310,32
304,29
298,97
295,67
292,71
289,32
287,31
284,92
279,87

307,39
303,35
298,21
295,28
292,41
289,05
287,08
284,70
279,66

Timp de
propagare
(min)

h
(m)

H
(m)

7
6,09

8

2,93
0,94
0,76
0,39
0,30
0,27
0,23
0,22
0,21

5,40
8,86
5,34
4,07
4,67
5,51
4,32
6,11
4,72
4,77

Notă:
Nivelul de bază reprezintă nivelul corespunzător debitului capacităţii maxime a deversorului
Reconstrucţia (2200 mc/s) la cota digului mal drept (308,89 mdMB)
h reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste nivelul rezultat la capacitatea maximă a
deversorului Reconstrucţia (m)
H reprezintă înălţimea undei de inundaţie peste talvegul râului
Se menţionează că în cazul avarierii barajului Izvorul Muntelui (Breşă 75 % = 125 m) unda
rezultată în aval ajunge în secţiunea barajului Reconstrucţia (Vânători) în 36 de minute, cu o viteză de
12,6 m/s şi cu o înălţime în cote absolute de 328,83 mdMB, depăşind cotele digurilor acumulării
Reconstrucţia cu 19,8 m producând avarierea lor.

PROCEDURA DE CODIFICARE A INFORMĂRILOR,
ATENŢIONĂRILOR ŞI AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE
GALBEN

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE

(averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, etc)
Fenomenele meteorologice temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite
pentru perioada respectivă sau zona specificată

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ
 cantităţi de apă:

peste 25 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 45 l/mp în 3 ore;
 vânt cu viteze mai mari de 15 m/s.

Risc de creşteri de debite şi niveluri

PORTOCALIU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate mare

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
Fenomene meteorologice periculoase, cu un grad de intensitate mare

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
cantităţi de apă:

peste 35 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 60 l/mp în 3 ore;
vânt cu viteze mai mari de 20 m/s în rafale;
probabilitate ridicată de grindină;
descărcări electrice frecvente.






Risc de viituri pe râurile mici

ROŞU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate foarte mare (neobişnuite)

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
Fenomene meteorologice periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ





cantităţi de apă:

peste 50 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 80 l/mp în 3 ore;
vânt cu viteze mai mari de 25 m/s în rafale;
probabilitate ridicată de grindină;
descărcări electrice foarte frecvente.

Risc de viituri majore

PROCEDURA DE CODIFICARE A INFORMĂRILOR,
ATENŢIONĂRILOR ŞI AVERTIZĂRILOR HIDROLOGICE
GALBEN

FENOMENE HIDROLOGICE PROGNOZATE
COD GALBEN = COTĂ DE ATENŢIE
ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ
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.

PORTOCALIU

FENOMENE HIDROLOGICE PROGNOZATE
COD PORTOCALIU = COTĂ DE INUNDAŢIE
AVERTIZARE HIDROLOGICĂ
Rrisc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot
conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice

ROŞU

FENOMENE HIDROLOGICE PROGNOZATE
COD ROSU = COTA DE PERICOL
AVERTIZARE HIDROLOGICĂ
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.

Nr.
crt.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII

Lung. reţelei hidrografice (km) -

DE URGENŢĂ

Lung. Lucrări hidrotehnice (km) -

5,00

PERIOADA DE PLAN

Baraje (nr.)
DUMBRAVA ROŞIE
2014 - 2017
TABEL CUPRINZÂND STOCUL DE MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA
INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
Conform Ordinul M.M.P. nr 1422 din 16.05.2012 si al M.A.I. nr. 192 din 02.08.2012
CANTITĂŢI
De unde se acoperă
Denumirea mijloacelor
U.M.
Necesar
Existent
De
deficitul de mijloace şi
şi materialelor
completat
materiale

CAP. A MATERIALE DE APĂRARE
1 Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml, (cherestea clasele 4-5) 0,0275 mc/buc.
2 Dulapi + palplanşe 5 cm , L = 4 ml, l=20-25 cm.
3 Cozi de lemn pt. unelte (rezervă)

2,00

2,00

Buget local

mc

2,00
15,00
5,00
20,00

Buget local

6

Buget local

2-4

Buget local

8

Buget local

8

4

Cuie cu lungimi diferite L=2-20 cm

kg

5

Sârmă neagră Ø=2-4 mm

kg

6

Saci de 50/ 80 cm pentru pământ din cânepă, iută,
polietilenă
Sfoară legat saci (0,5 m / sac)

bc

1000,00

1000,00

Buget local

kg

3,00

3,00

Buget local

1000,00
40,00

1000,00
40,00

Buget local

Benzină
CAP. C MIJLOACE DE INTERVENŢIE

8

mc

2,00
15,00
5,00
20,00

CAP. B CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
7 Motorină

Timp
funcţ.
T(ani)

bc

l
l

8

Buget local

8

Motofierăstraie (drujbe)

bc

1,00

1,00

Buget local

9

Autoturisme teren cu două diferenţiale dotate cu staţii
emisie-recepţie fixe*

bc

1,00

1,00

Buget local

Maşini de înşurubat şi găurit electrice, cu acumulatori

bc

1,00

1,00

Buget local

11

Polizoare drepte sau unghiulare

bc

10

Butoaie de tablă 100-200 l pt. utilaje intervenţie

Buget local

8

Buget local

8

-

8

8,00

1,00
5,00
3,00
0,00
1,00
9,00
6,00
9,00
2,00
15,00
15,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
10,00
50,00
1,00
1,00
3,00
0,00

Buget local

12

10

Radio telefoane portabile cu acumulatori

bc

29

Telefoane mobile

bc

1,00
5,00
3,00
6,00
1,00
9,00
6,00
9,00
2,00
15,00
15,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
10,00
50,00
1,00
1,00
3,00
8,00

30

Echipam. de prelucrare şi transmisie automată a
datelor (microcalculator PC, modem, telefax)
Ruletă 20-50 m

bc

1,00

1,00

0,00

-

bc

1,00

1,00

0,00

-

13

bc

Lanterne tubulare mari

bc

Lanterne cu acumulatori reîncărcabili

bc

Încărcător acumulatori

bc

Baterii - rezervă

bc

Acumulatori - rezervă

bc

Becuri lanterna - rezervă

bc

14

Canistre de 10-20 l

bc

15

Cazmale (hârleţe) cu cozi

bc

16

Lopeţi cu cozi

bc

17

Târnăcoape cu cozi

bc

18

Sape cu cozi

bc

19

Furci de fier cu cozi

bc

20

Căngi de fier cu cozi

bc

21

Roabe metalice cu roţi pe pneuri

bc

22

Ciocane diferite

bc

23

Cleşte de cuie combinat

bc

24
25

Patent izolat

bc

Barde pentru cioplit

bc

Topoare

bc

Găleţi pentru apă

bc

Căni pentru apă (5 căni/găleată)

bc

27

Aparat foto (cameră foto digitală)

bc

28

Radio telefoane fixe

bc

26

31
32

Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale
necesare montării
Portavoce

CAP. D MIJLOACE FIXE DIVERSE
33
Motopompe cu anexe şi 150 m conductă sau furtun

6,00

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local

2-4

Buget local
Buget local
Buget local

10

Buget local

3-5

Buget local
-

1,00

Buget local

bc

1,00

1,00

Buget local

34

Autobasculantă pentru transport materiale de
intervenţie

bc

1,00

1,00

0,00

-

35

Miniutilaj multifuncţional (cu braţ pentru săpare
şanţuri, foreză, freză de zăpadă, plug de zăpadă,
lamă de buldozer)

bc

1,00

1,00

0,00

-

Grup electrogen cu anexe pt. iluminat

bc

1,00

1,00

Buget local

36

8

Buget local

1,00

bc

2,00

10

Buget local

-

2,00

6

Buget local

0,00

bc

2-3

3-5
3-5
8
10

8
6

8

Denumirea mijloacelor
şi materialelor

Nr.
crt.

CANTITĂŢI
U.M.

Necesar

Existent

De
completat

37

Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de
reflectoare);
Becuri - rezervă

bc

4,00

4,00

Buget local

bc

4,00
100,00
1,00
20,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1,00
1,00
2,00
10,00
20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
3,00

4,00
100,00
1,00
0,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1,00
1,00
2,00
10,00
20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
3,00

Buget local

Cablu pentru iluminat

ml

Prelungitor

bc

Cizme cauciuc scurte

per

Cisme cauciuc lungi (şold )

per

39

Mantale (pelerine ) de ploaie cu glugă

bc

40

Salopete din doc

bc

41

Mănuşi de protecţie (lăcătuş )

pr

42

Veste salvare

bc

43

Pieptare avertizoare (reflectorizante)

bc

44

Aparate radio

bc

Aparate TV

bc

45

Trusă medicală de prim ajutor

bc

46

Săpun

kg

Detergenţi

kg

Var

kg

Cloramină

kg

38

47
48
49

Pudră talc

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

kg

Naftalină

kg

Otravă şoareci

kg

20,00

Timp
funcţ.
T(ani)
8

Buget local
Buget local
-

2

Buget local
Buget local

3

Buget local

3

Buget local

4

Buget local

2

Buget local

15

Buget local

4-6

Buget local

0

Buget local

1

Buget local

1

Buget local

1

Buget local

1

Buget local

1

Buget local

1

Buget local

1

Buget local

1

CAP. E MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI
CAP. F MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE

50
51

Căngi PSI (metalice)

bc

Măşti de gaze

bc

4,00
20,00

4,00

0,00
20,00

-

8

Buget local

8

Notă: (*) - numai pentru diguri (cumulat cu valori pentru cursuri de apă, acolo unde este cazul)
- calculul s-a efectuat pentru 5 km cursuri de apă.

VERIFICAT,
Preşedintele comitetului local

ÎNTOCMIT,
Şef serviciu voluntar S.U.

GRADINARU IOAN………………………

STOIAN VASILE………………………….

(semnătura, ştampila)

(semnătura, ştampila)

GALBEN

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE

(averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, etc)
sunt obişnuite pentru zona respectivă dar temporar pot
deveni periculoase pentru anumite activităţi (Ex: canalizări
subdimensionate în oraşe sau scurgeri rapide pe versanţi)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ MODERATĂ
cantităţi de apă:
 peste 25 l/mp în cel mult 1 oră;
 sau cel puţin 45 l/mp în 3 ore;
vânt cu viteze mai mari de 15 m/s.
Risc de creşteri de debite şi niveluri

PORTOCALIU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate mare
(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ PUTERNICĂ
 cantităţi de apă:
 peste 35 l/mp în cel mult 1 oră;
 sau cel puţin 60 l/mp în 3 ore;
 vânt cu viteze mai mari de 20 m/s în rafale;
 probabilitate ridicată de grindină;
 descărcări electrice frecvente.
Risc de viituri pe râurile mici

ROŞU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate foarte mare (neobişnuite)
(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ FOARTE PUTERNICĂ
 cantităţi de apă:
 peste 50 l/mp în cel mult 1 oră;
 sau cel puţin 80 l/mp în 3 ore;
 vânt cu viteze mai mari de 25 m/s în rafale;
 probabilitate ridicată de grindină;
 descărcări electrice foarte frecvente.
Risc de viituri majore

GALBEN

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE

(averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, etc)
sunt obişnuite pentru zona respectivă dar temporar pot deveni periculoase pentru
anumite activităţi (Ex: canalizări subdimensionate în oraşe sau scurgeri rapide pe
versanţi)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ MODERATĂ
 cantităţi de apă:

peste 25 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 45 l/mp în 3 ore;
 vânt cu viteze mai mari de 15 m/s.

Risc de creşteri de debite şi niveluri

PORTOCALIU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate mare
(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ PUTERNICĂ
cantităţi de apă:

peste 35 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 60 l/mp în 3 ore;
vânt cu viteze mai mari de 20 m/s în rafale;
probabilitate ridicată de grindină;
descărcări electrice frecvente.






Risc de viituri pe râurile mici

ROŞU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate foarte mare (neobişnuite)
(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ FOARTE PUTERNICĂ





cantităţi de apă:

peste 50 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 80 l/mp în 3 ore;
vânt cu viteze mai mari de 25 m/s în rafale;
probabilitate ridicată de grindină;
descărcări electrice foarte frecvente.

Risc de viituri majore

PROCEDURA DE CODIFICARE A INFORMĂRILOR,
ATENŢIONĂRILOR ŞI AVERTIZĂRILOR HIDROLOGICE
GALBEN

FENOMENE HIDROLOGICE PROGNOZATE
COD GALBEN = COTĂ DE ATENŢIE
ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ
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.

PORTOCALIU

FENOMENE HIDROLOGICE PROGNOZATE
COD PORTOCALIU = COTĂ DE INUNDAŢIE
AVERTIZARE HIDROLOGICĂ
Rrisc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot
conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice

ROŞU

FENOMENE HIDROLOGICE PROGNOZATE
COD ROSU = COTA DE PERICOL
AVERTIZARE HIDROLOGICĂ
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.

PROCEDURA DE CODIFICARE A INFORMĂRILOR,
ATENŢIONĂRILOR ŞI AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE
GALBEN

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE

(averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, etc)
Fenomenele meteorologice temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite
pentru perioada respectivă sau zona specificată

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ
 cantităţi de apă:

peste 25 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 45 l/mp în 3 ore;
 vânt cu viteze mai mari de 15 m/s.

Risc de creşteri de debite şi niveluri

PORTOCALIU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate mare

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
Fenomene meteorologice periculoase, cu un grad de intensitate mare

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
cantităţi de apă:

peste 35 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 60 l/mp în 3 ore;
vânt cu viteze mai mari de 20 m/s în rafale;
probabilitate ridicată de grindină;
descărcări electrice frecvente.






Risc de viituri pe râurile mici

ROŞU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate foarte mare (neobişnuite)

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
Fenomene meteorologice periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ





cantităţi de apă:

peste 50 l/mp în cel mult 1 oră;

sau cel puţin 80 l/mp în 3 ore;
vânt cu viteze mai mari de 25 m/s în rafale;
probabilitate ridicată de grindină;
descărcări electrice foarte frecvente.

Risc de viituri majore

Comuna DUMBRAVA ROŞIE

TABEL
privind construcţiile amplasate în zona inundabilă şi în zona de protecţie a cursurilor de apă
Construcţie / obiectiv,
Nr. (locuinţă, anexă, şcoală,
crt cămin, sediu firmă etc)
localizare (sat, cartier)
0

1

Proprietar/
administrator

Curs apă Debitul de
la care se
(toate
inundă/
cursurile de probabilit
apă)
ate (%)
2

(Numele şi
prenumele)

3

4

Date de identificare (BI / CI)
C.U.I. (pt. societăţi)
Serie Număr
5

6

Adresa
(de domiciliu)

Regimul
juridic
privat/
public

Autorizaţie de
construire
Nr. / Data

Nr. total
pers. care
locuiesc
in imobil

8

9

10

11

CNP / CUI
7

Sat Cut
1
2
3
4
5
6

Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa

Gabor T. Toader
Asavei V. Vasile
Cădere M. Ştefan
Istrate Gh. Lăcrămioara
Istrate V. Neculai
Şipoş Rozalia

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa

Bulache C. Constantin
Darie N. Neculai
Roman Constantin
Buhuşanu V. Maria
Horciu Cezar
Horciu Gheorghe
Vasilache Maria
Chiuchiu Maria
Gândulescu Valerica
Radu Gheorghe
Ene Elena
Oana Dumitru

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

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

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR

ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

GRĂDINARU IOAN …………………………...….

STOIAN VASILE ………....…………………...….

(semnătura, ştampila)

(semnătura)

