ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nesecret, ex. ____

DISPOZIŢIE
Nr…550...din……19/09/2014……
privind reactualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a
Centrului operativ cu activitate temporară pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
şi desemnarea agentului de inundaţii

Primarul municipiului Câmpia Turzii
Având în vedere prevederile:
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
H.G. nr. 846 / 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la
inundaţii pe termen mediu si lung;
Ordinului comun nr. 1422/192 din 2012, al ministrului mediului şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei şi internelor, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona
costieră ;
H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă ;
Ordinului nr. 330/44/2.178/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al
ministrului afacerilor interne şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
pentru aprobarea Manualului Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de
inundaţii şi secetă hidrologică şi, a Manualului Prefectului pentru managementul situaţiilor de
urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică ;
Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere modificările survenite în structurile de conducere ale unor instituţii şi
operatori economici reprezentaţi în Comitetul local pentru situaţii de urgenţă;
_______________________________
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16.992/2010
Str. Laminoriştilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368 002; Fax (+40) 264 365 467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

În temeiul prevederilor art. 63, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. b şi art. 68, alin. 1 din Legea nr.
215/2001 republicată privind administraţia publică locală,
DISPUN :
Art. 1. – La nivelul municipiului Câmpia Turzii se reorganizează Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă, în următoarea componenţă :
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Funcţia în comitet
Preşedinte
Vicepreşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Numele şi prenumele
Hanga Radu Ioan
Gal Avram Marius
Pop Petre
Gligan Mircea
Lazăr Mariana
Macra Ioan
Bogdan Marcel
Rotar Cosmin
Vedean Tiberiu

10

Membru

Rece Gheorghe

11

Membru

Şandru Ioan Lucian

12

Membru

Mesaroş Nicolae

13
14
15
16
17
18
19

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Irimieş Alin
Prahovean Floriana
Iurean Mirela
Onişor Ioana
Ceclan Marian
Pantea Gabriel
Paşca Grigore

Funcţia la locul de muncă
Primarul municipiului
Viceprimarul municipiului
Administrator public
Secretarul municipiului
Director executiv primărie
Şef S.V.S.U.
Şef Poliţia municipală
Şef Poliţia locală
Director Spital municipal
Compania de Apă Arieş
Sector Câmpia Turzii
Director Compania de
Salubritate
Director
S.C. Domeniul Public S.A.
Medic veterinar primărie
Şef Serv. Asistenţă socială
Şef Serv. Tehnic Investiţii
Şef Serv. ATU
Şef Filială Electrica
Şef Staţie CF
Coordonator Serv. Ambulanţă

Art. 2. – Se reorganizează Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă cu activitate
temporară al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în următoarea componenţă :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Funcţia în cadrul
Centrului Operativ
Şef Centru Operativ
Locţiitor
Membru
Membru
Membru

Numele şi prenumele
Crişan Natalia
Popa Mihaela
Pricopie Marius
Bogdan Adela
Mureşan Teodora

Funcţia la locul de muncă
Consilier S.B.C.
Serv. Achiziţii
Informatician S.R.U.S.
Consilier S.B.C.
Compartiment Administrativ

Art. 3. Domnul Macra Ioan, în calitate de şef Serviciu Public Voluntar pentru Situatii
de Urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul municipiului.
_______________________________
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16.992/2010
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Art. 4. Agentul de inundaţii exercită atribuţiile prevazute de Hotararea Guvernului nr.
846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe
termen mediu şi lung si de art. 29 alin. (2) lit.c), d), e) si h) din Ordinul nr. 1422/192/2012
emis de Ministrul Mediului si Pădurilor şi Ministrul Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale
pe cursurile de apa şi poluări marine în zona costieră.
Art. 5. Centrul operativ cu activitate temporară asigură secretariatul tehnic al
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Art. 6. Serviciul Public Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă asigură potrivit
competenţelor legale la nivelul municipiului Câmpia Turzii, cooperarea în domeniul protecţiei
civile, apărării împotriva incendiilor şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele
nominalizate, comunicarea acesteia făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

Primar,
Ioan Radu HANGA

Avizat
Secretar,
Mircea GLIGAN

Întocmit - I. Macra

_______________________________
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16.992/2010
Str. Laminoriştilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368 002; Fax (+40) 264 365 467
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COMITETUL MUNICIPAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ CÂMPIA TURZII

EXTRAS
DIN LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE PRIVIND PRINCIPALELE ATRIBUŢII
ALE COMITETULUI LOCAL, ALE CENTRULUI OPERATIV,
ALE PRIMARULUI ŞI ALE AGENTULUI DE INUNDAŢII
(Legea nr. 481/2004, OUG nr. 21/2004, HG nr. 1491/2004, Ordinul comun nr. 1422/192/2012,)

I. ATRIBUŢIILE COMITETULUI LOCAL
1. – Comitetul municipal pentru situaţii de urgenţă CÂMPIA TURZII, are
următoarele atribuţii principale:
a) informeazã prin centrul operaţional judeţean, cu privire la stările potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţãrii acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unitãţii
administrativ- teritoriale, stabileşte mãsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea
acestora şi urmãreşte îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unitãţii
administrativ-teritoriale;
d) analizeazã şi avizeazã planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale
şi financiare necesare gestionãrii situaţiei de urgenţă;
e) informeazã comitetul judeţean şi consiliul local asupra activitãţii desfãşurate;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi
organele abilitate.
2. - Persoanele din componenţa Comitetului local pentru situaţii de urgenţă,
au următoarele obligaţii principale :
a) Preşedintele:
- convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce
şedinţele acestuia;
- semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile
adoptate;
- semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de
acte normative;
- îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior;
b) Vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum
şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;
c) Membrii:
- participă la şedinţele comitetului;
- prezintă informări şi puncte de vedere;
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- îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le
reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi
măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă;
- menţin permanent legătura cu centrul operativ;
d) Consultanţii:
- participă la şedinţele comitetului;
- nu au drept de vot;
- îi consiliază pe membrii comitetului asupra problemelor tehnice şi de
specialitate;
- asigură documentarea tehnică de specialitate.
II. ATRIBUŢIILE CENTRULUI OPERATIV
CU ACTIVITATE TEMPORARĂ
1. - Centrul operativ cu activitate temporară, are următoarele atribuţii
principale:
a) centralizeazã şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
b) monitorizeazã situaţiile de urgenţă şi informeazã Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenta şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
c) urmãreşte aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a
planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
d) asigură transmiterea operativã a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi
menţinerea legãturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative
implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru
apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în
acest scop;
e) centralizeazã solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de
sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
f) gestioneazã baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de
urgenţă, prevãzute de lege şi în ROF-ul CLSU.
2. - Centrul operativ asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului
local şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a) asigură convocarea comitetului pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii
de zi;
b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului pentru situaţii de
urgenţă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor acestui comitet;
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau
dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;
e) difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate
documentele emise de comitetul local privind activitatea preventivă şi de
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intervenţie;
f) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii
hotărârilor adoptate;
g) întocmeşte proiecte de comunicate de presă;
h) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor
comitetului pentru situaţii de urgenţă;
i) gestionează documentele comitetului pentru situaţii de urgenţă;
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
k) îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitet, de preşedintele acestuia, de şefii
centrelor operaţionale sau de şefii centrelor operative permanente respective.
3. - Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează,
potrivit legii, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi
menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acesta.
4. - Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, comitetul local pentru
situaţii de urgenţă poate iniţia şi elabora programe locale, care se aprobă de
organele abilitate.
III. ATRIBUŢIILE PRIMARULUI
1. - Primarul are urmãtoarele atribuţii principale:
a) propune consiliului local structura organizatoricã de protecţie civilã;
b) aduce la îndeplinire hotãrârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
c) aprobã planurile operative, de pregãtire şi planificare a exerciţiilor de
specialitate;
d) propune fondurile necesare realizãrii mãsurilor de protecţie civilã;
e) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activitãţile de pregãtire privind protecţia civilã;
f) coordoneazã activitatea serviciilor de urgenţã voluntare;
g) aprobã planurile de cooperare cu localitãţile învecinate şi organismele
neguvernamentale;
h) dispune mãsuri şi controleazã modul de întreţinere a spaţiilor de adãpostire
colective de cãtre administratorul acestora;
i) urmãreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legãturilor şi mijloacelor de
înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilã;
j) rãspunde de alarmarea, protecţia şi pregãtirea populaţiei pentru situaţiile de
protecţie civilã;
k) solicitã asistenţã tehnicã şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie
civilã;
l) exercitã controlul aplicãrii mãsurilor de protecţie civilã în plan local;
m) asigurã evaluarea şi centralizarea solicitãrilor de ajutoare şi despãgubiri în
situaţii de protecţie civilã, precum şi distribuirea celor primite;
n) coordoneazã nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de
protecţie civilã;
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o) stabileşte mãsurile necesare pentru asigurarea hrãnirii, a cazãrii şi a alimentãrii
cu energie şi apã a populaţiei evacuate;
p) dispune mãsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistratã;
q) coopereazã cu primarii localitãţilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupã caz, în
probleme de interes comun;
r) gestioneazã, depoziteazã, întreţine şi conservã tehnica, aparatura şi materialele
de protecţie civilã, prin serviciile de specialitate subordonate.
2. - Primarii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale:
a) asigură personalul şi condiţiile necesare pentru instituirea serviciului de
permanenţă şi verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;
b) asigură mijloacele necesare şi stabilesc responsabilităţile pentru avertizarea şi
alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
c) dispun agenţilor de inundaţii organizarea periodică a unor acţiuni de
conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra
măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea
pagubelor;
d) asigură, prin agenţii de inundaţii, întocmirea planurilor locale de apărare
împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din
acest planuri din care au fost excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de
internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
e) asigură, prin agenţii de inundaţii, centralizarea datelor privind urmările
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi transmiterea
rapoartelor potrivit prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul regulament;
f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea şi
completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru
întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice din administrare proprie şi
întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
g) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de
scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din
albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
h) dispun agenţilor de inundaţii afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor
de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia
semnalelelor de alarmare acustică a populaţiei;
i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, supravegherea
permanentă, pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor
subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea inundaţiilor;
j) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor
Comitetului local asupra atribuţiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea
populaţiei din satele aparţinătoare comunelor;
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k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
cu materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi
accidente la construcţii hidrotehnice;
l) asigură întocmirea Proceselor verbale de calamităţi în vederea suplimentării
surselor de apă potabilă pentru populaţie în perioadele de secetă hidrologică.
IV. ATRIBUŢIILE AGENTULUI DE INUNDAŢII
Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia
de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
1. - Agentul de inundaţii are următoarele atribuţii:
a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de
gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru
aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor
şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor
şi pe pagina de internet a instituţiei;
c) asigură întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative privind efectele
fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor Anexei nr. 8 din
Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin
Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei
şi internelor nr.1.422/192/2012;
d) asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei
asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie
întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru
avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de
alarmare acustică a populaţiei.

Întocmit,
Şeful SVSU – Agentul de inundaţii
Ioan MACRA
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SCHEMA
FLUXULUI INFORMATIONAL PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE INUNDATII,
GHETURI SI POLUĂRI ACCIDENTALE LA NIVELUL C.L.S.U. CÂMPIA TURZII
C.N.S.U.
I.G.S.U. - Centrul Operaţional Naţional

Alte Comitete Ministeriale pentru Situaţii de Urgenţă

Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice
C.M.S.U. - Departamentul pentru Ape, Păduri si
Piscicultură
Centrul Operativ : Tel.: 0746.046.009, Fax: 021.3160.282

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL CLUJ
PREŞEDINTE
Tel. : 0264/503300; 594888; Fax. 0264/591637; 594777

A.N.M.
C.M.R. CLUJ
Tel.: 0264.532.179;Fax:0264.532.291
e-mail: cmrcluj@meteoromania.ro

E-mail : prefectura@prefecturacluj.ro
Grupul de Suport Tehnic
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice
,,Avram Iancu” al Judeţului Cluj
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice
şi poluări accidentale
Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
Centrul Operaţional pentru Situaţii de
Tel.0264/485.705 ;
Fax. 0264/485.224
Urgenţă
Şef dispecerat: Tel: 0264/593874, 112,
E-mail : sgacluj@dast.rowater.ro
Fax:0264/593873 - 595007
Centrală: 0264/595029, 591271, 591255

OBIECTIVE PE APE SAU
ÎN LEGĂTURĂ CU APELE

 Deţinători de c-ţii hidrotehnice




SGA Alba – SH Turda
Tel. 0264/313461; Fax 0264313462

 Unităţi potenţial poluatoare
SC Mechel SA
Tel. 0264/305305; Fax
0264305380
Compania de Salubritate
Tel. 0374/014779
Compania de Apă – C.Turzii
Tel /Fax : 0264/366305
 Mari utilizatori de apă
Compania de apă Arieş
Tel. 0264/311771
Fax. 0264/311772

SISTEMUL
INFORMAŢIONAL
Staţia meteo Turda
Tel. 0264/311593
Fax. 0264/311593
Postul pluvio Turda
Tel. 0264/313461
Tel. 0264/313462
Staţia hidro Turda
Tel. 0264/313461
Fax. 0264/313462

A.N.A.R.
I.N.H.G.A.
A.B.A. MURES
Tel.: 0265.260.289; 0265.265.420;
Fax: 0265.264.290; 0265.267.955
e-mail:dispecer@dam.rowater.ro

S.G.A. ALBA
Tel.0258/ 834426 ; 0258/833578 ;
0258/833356
Fax. 0258/834428 ;
E-mail:dispecer@sgaab.dam.rowater.ro

C.L.S.U. CÂMPIA TURZII
Centrul operativ

COMITETE LOCALE
PENTRU SITUAŢII DE
URGENTA LIMITROFE

Tel. 0264/368001; 368002
Fax. 0264/365467
E-mail: primaria@campiaturzii.ro

Primar
Viceprimar
Secretar

Poliţia
municipiului

Tel. 0264/368001

Municipiul
Turda

Tel. 0264/313160

Comuna Viişoara
Tel. 0264/327561

Tel. 0264/368222
Fax. 0264/368221

Comuna Luna

Tel. 0264/368236

Comuna Călăraşi Tel. 0264/365088

POTENŢIALE OBIECTIVE AFECTABILE
1. Staţia de epurare - Râul Arieş Responsabil cu avertizare şi apărarea : Rece Gheorghe Tel. / Fax : 0264/366305 ; Tel. 0745305706

EXTRAS
din Ordinul comun al M.M.P. şi M.A.I. nr. 3403 / 245 din 2012,
pentru aprobarea procedurilor de codificare a Informărilor,
Atenţionărilor şi Avertizărilor meteorologice şi hidrologice,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

SEMNIFICAŢIA CODURILOR DE CULORI
PENTRU AVERTIZĂRILE HIDRO-METEOROLOGICE
DE SCURTĂ ŞI MEDIE DURATĂ
I. FENOMENE METEOROLOGICE
A. FENOMENELE METEOROLOGICE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA ACESTUI COD
SUNT :
a) vânt puternic (cu intensificări);
b) ploi importante cantitativ (caracter torenţial);
c) descărcări electrice şi grindină;
d) ninsori abundente;
e) viscol;
f) temperaturi minime extreme (≤ -10°C);
g) temperaturi maxime extreme (≥+35°C);
h) polei;
i) ceaţă.
B. TIPURI DE MESAJE :
1. INFORMARE METEOROLOGICĂ :
sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase a căror intensitate nu necesită
emiterea de atenţionări cod galben (fără cod şi fără hartă).
2. ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ [ ] :
fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în cel puţin 12 ore şi pot dura până la
3-4 zile.
3. AVERTIZARE METEOROLOGICĂ [ sau ] :
fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în cel puţin 12 ore şi pot dura până la
3-4 zile.
----------------4. AVERTIZARE DE FENOMENE METEO IMEDIATE SAU PROGNOZATE PE
FOARTE SCURTĂ DURATĂ [ sau
sau ] :
anticipaţie de la o oră până la 6 ore (Mesajele de tip "nowcasting" – AVERTIZĂRILE
RADAR).
C. LEGENDA DE CODURI DE CULORI PENTRU ATENŢIONĂRILE ŞI
AVERTIZĂRILE METEOROLOGICE :
CODUL VERDE: este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene
meteorologice periculoase.
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CODUL GALBEN: se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice
prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite
pentru perioada respectivă sau zona specificată.
CODUL PORTOCALIU: se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi
periculoase, cu un grad de intensitate mare.
CODUL ROŞU: se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi
periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.
D. CONŢINUTUL MESAJELOR DE AVERTIZARE METEOROLOGICĂ :
1. Fenomenul sau fenomenele vizate;
2. Intervalul de valabilitate al avertizării;
3. Zonele afectate;
4. Intensitatea fenomenelor (exprimată prin cod).
Notă : Actualizarea atenţionărilor şi avertizărilor se va face de câte ori evoluţia
meteorologică o va impune.

II. FENOMENE HIDROLOGICE
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A. FENOMENELE HIDROLOGICE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA ACESTUI COD
SUNT :
a) creşteri însemnate de niveluri şi debite (inundaţii / viituri);
b) creşteri artificiale de niveluri datorate evoluţiei fenomenelor din timpul iernii
[curgeri de sloiuri, poduri de gheaţă, îngrămădiri / blocaje de gheţuri (zăpoare)];
c) fenomene hidrologice periculoase imediate (scurgeri importante pe versanţi,
torenţi, pâraie, râuri mici, inclusiv pe râuri necadastrate).
B. TIPURI DE MESAJE :
1. INFORMARE HIDROLOGICĂ :
Se emite în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror
intensitate nu necesită emiterea de atenţionări cod galben.
2. ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ [ ] :
Se emite în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror
evoluţie va începe în cel puţin 6 ore şi poate dura până la 1-3 zile.
3. AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ [ sau ] :
Se emite în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror
evoluţie va începe în cel puţin 6 ore şi poate dura până la 1-3 zile.
----------------4. AVERTIZARE DE FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE IMEDIATE SAU
PROGNOZATE PE FOARTE SCURTĂ DURATĂ [ sau
sau ] : anticipaţie de la
o oră până la 6 ore.
5. PROGNOZA INUNDAŢIILOR
1. Se elaborează prognoza debitelor şi nivelurilor maxime şi estimări ale sectoarelor de
râu cu risc potenţial la inundaţii, atunci când informaţia meteorologică şi hidrologică
permite prognoza debitelor şi nivelurilor maxime ale undelor de viitură peste cotele de
apărare, pe baza precipitaţiilor care au depăşit pragurile critice şi/sau a topirii bruşte a
stratului de zăpadă, a precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor şi a altor cauze.
C. LEGENDA DE CODURI DE CULORI PENTRU ATENŢIONĂRILE ȘI
AVERTIZĂRILE HIDROLOGICE :
COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând
la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor
activităţi expuse la inundaţii. Depășire COTE DE ATENŢIE. Cota de Atenţie (CA) =
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.
COD PORTOCALIU: Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante
care pot conduce la inundarea unor gospodării şi obiective social-economice. Depăşire
COTE DE INUNDAŢIE.
Cota de Inundaţie (CI) = nivelul la care se produc revărsări importante care pot
conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice.
COD ROŞU: Se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu
efecte dezastruoase şi ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor şi reprezintă
riscul 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. Depăşire COTE DE PERICOL.
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Cota de Pericol (CP) = 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 în care atenţionările şi avertizările hidrologice vizează sectoare îndiguite
ale cursurilor de apă, acestea vor avea în vedere fazele de apărare la diguri şi vor
conţine specificaţia "sector îndiguit".
Probabilitatea de producere a fenomenelor periculoase :
Mare (p>80%); Medie (p≈50%); Mică (p<30%).
Notă : Atenţionările sau avertizările hidrologice se reînnoiesc de fiecare dată când
situaţia impune modificarea codului de culoare.

III. FLUXUL INFORMATIONAL
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Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit
în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară
naţională, se transmit de către Administraţia Naţională de Meteorologie şi Institutul
Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, la Centrul Operativ pentru Situaţii
de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor, de unde se comunică operativ,
M.A.I. (DGRIP şi IGSU) şi Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.
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Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice care se emit
în cazul producerii de fenomene hidro-meteorologice periculoase la scară regională se
transmit de către Centrele Meteorologice Regionale (CMR), respectiv Administraţiile
Bazinale de Apă (prin intermediul SGA), la centrele operaţionale ale Inspectoratelor
Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.
Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă transmit informările,
atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul producerii
de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională / regională,
prin intermediul Centrelor operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii
de Urgenţă, la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (primării) din zonele
potenţial afectabile.
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (primăriile), au obligaţia de a
asigura avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc.
Notă :
1. Informările, Atenţionările şi Avertizările meteorologice se difuzează obligatoriu întregii
populaţii a municipiului / oraşului / comunei, pentru că aceste tipuri de fenomene pot
afecta practic orice suprafaţă de teren.
2. Informările, Atenţionările şi Avertizările hidrologice se difuzează obligatoriu populaţiei
şi obiectivelor socio-economice situate în toate zonele inundabile de pe întregul teritoriu
al municipiului / oraşului / comunei.
3. În perioadele cu fenomene hidro-meteorologice periculoase, trebuie manifestată o
mare atenţie atunci când se actualizează Informarea / Atenţionarea / Avertizarea emisă
cu o zi sau două în urmă, prin schimbarea codului de culoare (legată de creşterea în
intensitate a fenomenului aflat deja în derulare), ori atunci când se modifică / extinde
intervalul de timp cu fenomene prognozate de acelaşi tip, ori atunci când apar şi alte
fenomene asociat. În consecinţă populaţia trebuie avertizată din nou, asupra acestor
schimbări, iar măsurile preconizate a se lua la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă, trebuie adaptate noii culori de cod, pe întreaga perioadă cu fenomene
hidro-meteorologice periculoase.
4. Este posibil ca la nivel naţional / regional, în acelaşi timp să se producă asociat mai
multe fenomene care să intre sub incidenţa codurilor de culori (ploi abundente şi
inundaţii, sau caniculă şi furtună, sau ninsori abundente, viscol şi ger, etc.). Ca urmare
trebuie manifestată o atenţie sporită asupra tuturor fenomenelor prognozate care se
prevăd că vor afecta teritoriul judeţului / municipiului / oraşului / comunei, şi asupra
evoluţiei acestor fenomene, iar populaţia trebuie avertizată ori de câte ori apar
modificări faţă de situaţia iniţială / precedentă.
5. De asemenea, tot în cazul fenomenelor asociate, este posibil ca în cadrul aceleiaşi
atenţionări / avertizări, să avem două mesaje pentru fenomene diferite (ploi importante
cantitativ – în primul mesaj, urmate de lapoviţă, ninsoare şi viscol, ca urmare a scăderii
accentuate a temperaturii aerului şi intensificării vântului – în al doilea mesaj), sau
pentru perioade de timp diferite (succesive). Ori este posibil ca primul mesaj să fie o
Informare, iar al doilea mesaj să fie o Atenţionare (creşterea în intensitate a aceluiaşi
fenomen). Totodată, mai este posibil să avem două coduri de culori pentru teritoriul
judeţului (intensităţi diferite ale aceluiaşi fenomen, sau viituri de culori diferite pe râurile
din judeţ).
Întocmit,
Şef SVSU – Agent de Inundaţii
Ioan MACRA
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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MĂSURI PREVENTIVE ŞI OPERATIVE CE SE ÎNTREPRIND LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
A. MĂSURI PREVENTIVE
1. Organizarea fluxului informaţional pentru avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii:
- numirea şi instruirea personalului care asigură alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare;
- numirea personalului responsabil pentru acţionarea echipamentelor de alarmare;
- stabilirea personalului care execută serviciul de permanenţă şi a locului unde se execută permanenţa.
2. Elaborarea, prin agentul de inundaţii, a planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale :
- identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
- afişarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.
3. Întocmirea Planului de evacuare a populaţiei şi bunurilor în situaţii de urgenţă.
4. Constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii:
- încheierea de convenţii cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situaţii de urgenţă.
5. Organizarea periodică, prin agentul de inundaţii, a adunărilor cetăţeneşti pentru conştientizarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie
întreprinse de fiecare cetăţean pentru apărarea vieţii şi a bunurilor materiale.
6. Realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere.
7. Întreţinerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localităţii (îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albii şi din
secţiunilor podurilor şi podeţelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii.
9. Organizarea periodică a exerciţiilor de simulare a inundaţiilor.
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B. MĂSURI OPERATIVE

Măsuri pentru avertizarea
alarmarea populaţiei la
primirea avertizărilor

Măsuri la atingerea:

Măsuri la atingerea:

Măsuri la atingerea:

-cotei de atenţie (CA)
-fazei I de apărare la
diguri şi gheţuri
-praguri de avertizare la
precipitaţii

-cotei de inundaţie (CI)
-fazei II de apărare la
diguri şi gheţuri
-praguri de avertizare la
precipitaţii

-cotei de pericol (CP)
-fazei III de apărare la
diguri şi gheţuri
-praguri de avertizare la
precipitaţii

COD GALBEN

1
Sistemul centralizat de
înştiinţare – alarmare:
Aparat înştiinţare-alarmare
F 1001 B – primărie
Centrală alarmare C10
primărie
Sirene de alarmare:
- SC Mechel SA
- Bloc locuinţe sociale
- Şc. Mihai Viteazul
- Colegiul Tehnic
- Casa de cultură
- Şc. Gen. Iuliu Deac
- Şc. Pavel Dan
- Staţia epurare
- Incubator de afaceri
Semnalul folosit pentru
alarmarea populaţiei:
“Alarmă la dezastre”
5 sunete a 16 secunde cu
pauză de 10 secunde
“Încetarea alarmei” sunet
continuu de 2 minute.
Acţionarea mijloacelor de
alarmare va fi făcută de către
şeful SVSU
Ioan MACRA
- Difuzarea imediată a

2
-Avertizarea populatiei
din zonele potenţial
afectabile din revărsări
de râuri, pâraie locale,
văi nepermanente şi
scurgeri de pe versanţi torenţi.
-Indepărtarea
materialului lemnos şi a
deşeurilor din albiile şi
de pe malurile
cursurilor de apă şi
asigurarea scurgerii
apelor pluviale prin
şanţuri şi rigole.
-Îndepărtarea
materialului lemnos
rezultat din exploatarea
perdelelor de protecţie,
a utilajelor şi
animalelor din zonele
dig –mal si de pe
insule.
-Supravegherea
cursurilor de apa,
digurilor şi barajelor.
- Urmărirea permanentă
a evoluţiei fenomenelor
hidrometeorologice prin
îndesirea observaţiilor
şi măsurătorilor
- Informarea
permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei

COD PORTOCALIU

3
-Avertizarea populatiei
cu prioritate a celei
aflate in zone de risc la
inundatii.
-Convocarea, în şedinţă
extraordinară, a CLSU
pentru stabilirea
măsurilor ce se impun.
-Asigurarea
permanenţei la sediul
primăriei cu personal
instruit precum si a
bunei functionari a
mijloacelor de
comunicatii.
-Pregătirea materialelor
şi mijloacelor de
intervenţie operativă şi
transportul lor în zonele
critice.
-Pregătirea spaţiilor
pentru eventuale
evacuări ale oamenilor
şi animalelor.
-Asigurarea funcţionării
în condiţii de siguranţă,
a instalaţiilor
hidromecanice de la
barajele mici de pe raza
localitatii.
-Supavegherea
permanentă a cursurilor
de apa, digurilor,
barajelor, zonelor

Măsuri până la
ieşirea din starea de
urgenţă

Formaţiuni de
intervenţie

Responsabili cu
acţiuni de apărare
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COD ROŞU

4
-Convocarea în şedinţă
extraordinară a CLSU
analizarea situaţiei
existente şi repartizarea
sarcinilor pe membri
CLSU ;
-Asigurarea
permanenţei la primărie
cu personal instruit.
- Alarmarea populaţiei
şi a obiectivelor
afectabile situate în
zonele inundabile;
- Informarea
permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei
fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce
vor urma să fie luate ;
-Supravegherea
permanentă, a
cursurilor de apa,
digurilor, barajelor
mici, a sectiunilor de
scurgere a podurilor si
podetelor.
-Transportul
materialelor,
mijloacelor şi forţelor
de intervenţie în zonele
critice.
-Acţionarea
motopompelor pentru
evacuarea apei
2

5
- Convocarea
comitetului local,
analizarea situaţiei
existente şi
repartizarea sarcinilor
pe membri CLSU ;
- Evacuarea apelor şi
a nămolului de pe
suprafeţele inundate
(clădiri, drumuri,
terenuri)
- Aplicarea măsurilor
sanitare
antiepidemice ;
-Evaluarea
preliminara a
pagubelor produse de
inundatii si
participarea in
comisiile numite de
prefecti pentru
validarea evaluarii.
- Stabilirea pagubelor
fizice şi valorice şi a
măsurilor necesare
pentru refacerea
obiectivelor afectate ;
- Refacerea căilor de
comunicaţie, reţelelor
telefonice şi electrice,
alimentărilor cu apă,
gaze naturale, etc. ;
- Sprijinirea
populaţiei pentru

Evacuare:
Formaţie de
intervenţie Mechel
Formaţie de
intervenţie Compania
de Apă Ariş
Formaţie sanitară
Compania salubritate
Formaţie
drumuri şi poduri
municipiu
Echipe de intervenţie: Electrica,
Distrigaz
Romtelecom
SLCIAS
Echipe de intervenţie alcătuite din
localnici
Mijloace de intervenţie conform
anexei.

Gal Avram Marius
Mureşan Teodora
Rotar Cosmin
Bogdan Marcel
Observaţie:
Vor fi evacuate
cuprioritate în caz
de necesítate
persoanele cu
hándicap aflate în
evidenţa serviciului
de asistenţă socială
Permanenţă:
Gligan Mircea
Macra Ioan
Vintilă Andrei
Irimies Alin
Întocmire,
transmitere
rapoarte operative
Macra Ioan
Crisan Natalia

avertizării şi prin intermediul
posturilor locale de radio şi
televiziune
- Informarea asupra
conţinutului avertizării a
tuturor persoanelor interesate
şi implicate în activităţile
situaţiilor de urgenţă
(nemembrii CLSU) şi
verificarea funcţionării
corecte a fluxului
informaţional;
- Curăţarea şanturilor,
rigolelor, podurilor şi
podetelor pentru asigurarea
scurgerii apelor ;
- Verificarea funcţionării
sirenelor şi a magaziei cu
materiale şi mijloace pentru
apărare ;
- Instrucţiunile privind
evacuarea populaţiei,
animalelor şi bunurilor vor fi
afişate la sediul primăriei,
magazine şi alte locuri
publice.

fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce
vor urma să fie luate ;
- Executarea unor
lucrări provizorii cu rol
de apărare (consolidări
de maluri cu piatră
brută şi/sau pământ,
protejarea locuinţelor
populaţiei cu saci cu
nisip, etc.) ;
-Pregătirea forţelor de
intervenţie şi a
mijloacelor şi
materialelor pentru
apărare ;
- Raportarea către C.O.
al I.S.U. Cluj şi SGA
Cluj, asupra
evenimentelor produse
şi a măsurilor
întreprinse.

endemice de producere
a blocajelor de gheţuri,
sectiunii podurilor si
podetelor.
-Participarea alaturi de
detinatorii de
constructii hidrotehnice
la lucrarile de
interventie operative.
- Supravegherea
continuă a lucrărilor de
apărare, în special în
punctele critice (apărări
şi consolidări de maluri,
grifoane, infiltraţii şi
înmuieri ale corpului
digului, supraînălţarea
coronamentului
digurilor, protecţia
construcţiilor executate
prin diguri –
subtraversări, stăvilare,
etc.) ;
- Dirijarea forţelor şi
mijloacelor de
intervenţie în punctele
critice (de la
construcţiile
hidrotehnice, intervenţii
urgente la căile de
comunicaţii, poduri şi
podeţe pentru
asigurarea circulaţiei
rutiere, evacuare
preventivă, etc.) ;
- Sprijinirea populaţiei
în luarea unor măsuri
de protecţie a accesului
în locuinţe cu saci cu
nisip / pământ, etc;
- Informarea
permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei
fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce

acumulate din
subsolurile locuintelor.
-Pregătirea spaţiilor şi
mijloacelor pentru
evacuarea populaţiei şi
animalelor.
- Evacuarea oamenilor,
animalelor şi bunurilor
pe rutele şi în locurile
prestabilite ;
- Asigurarea cazării
persoanelor sinistrate,
aprovizionarea cu
obiecte de primă
necesitate :
îmbrăcăminte, alimente,
apă potabilă şi asistenţă
medicală pentru
populaţia evacuată ;
- Adapostirea, hrănirea
şi asigurarea asistenţei
veterinare pentru
animalele evacuate ;
- Asigurarea pazei şi
păstrarea în siguranţă a
bunurilor evacuate din
gospodariile populaţiei
în şcoală şi căminul
cultural ;
- Restricţionarea
temporară a circulaţiei
pe unele sectoare de
drum şi pe unele poduri
şi alte măsuri ;
-Ancorarea, de către
unităţile de exploatare,
a depozitelor de
material lemnos aflate
în zona formaţiunilor
torenţiale şi pe
drumurile forestiere.
-Asigurarea funcţionării
în condiţii de siguranţă,
a instalaţiilor
hidromecanice de la
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refacerea sau
repararea locuinţelor
avariate sau distruse ;
-Executarea de lucrări
pentru îndepărtarea
urmărilor inundaţiilor
si
adoptarea măsurilor
necesare pentru
reluarea tuturor
activităţilor
(economice,
comerciale, socio –
culturale, etc.) şi de
revenire la starea de
normalitate ;
-Avizarea Proceselor
Verbale de calamitati
intocmite de
detinatorii de
constructii
hidrotehnice cu rol de
aparare impotriva
inundatiilor.
-Elaborarea
Rapoartelor de
Sinteza privind
efectele fenomenelor
hidro-meteorologice
periculoase, in maxim
15 de zile de la
incetarea fenomenelor
si transmiterea
acestora conform
fluxului
informational.
- Raportarea către
C.O. al I.S.U. Cluj şi
SGA Cluj, asupra
măsurilor întreprinse
conform Schemei
fluxului
informaţional.

vor urma să fie luate ;
- Evacuarea preventivă
a oamenilor şi
animalelor şi punerea în
siguranţă a bunurilor ce
nu pot fi evacuate, prin
ridicare la cote
superioare şi ancorare;
-Elaborarea şi
transmiterea rapoartelor
operative, conform
fluxului informaţional
către C.O. al I.S.U. Cluj
şi SGA Cluj.

barajele mici si
supravegherea
permanenta a acestora.
-Efectuarea lucrărilor
de supraînălţare şi
consolidare la diguri şi
baraje mici,
indepartarea plutitorilor
din sectiunile de
scurgere a podurilor si
podetelor etc.
- Raportarea către C.O.
al I.S.U. Cluj şi SGA
Cluj, asupra
evenimentelor produse
şi a măsurilor
întreprinse.

Întocmit,
Şef S.V.S.U.
Ioan MACRA
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DATE CARACTERISTICE DE APĂRARE
LISTA STAŢIILOR HIDROMETRICE ŞI A MIRELOR AVERTIZOARE
BAZINUL HIDROGRAFIC ARIEŞ AFERENT JUDEŢULUI CLUJ

Nr
crt

Denumirea
staţiei hidro

Cota
“0”
miră

Localizare

Sistem
de
referinţă

Curs apă jud

Cote zonale de
declanşare a stării
de apărare
CAZ

CIZ

CPZ

Debite
corespunzătoare
cotelor zonale de
apărare
CAZ
CIZ CPZ

Nivel maxim
înregistrat
Val

Timpi
de
propagare

Data

1

Baia de
Arieş

Arieş

AB 475,11

MN

250

300

400

210

298

476

544

1981

2

Buru

Arieş

CJ

363,85

MB

250

350

450

256

470

764

465

1981

3

Turda

Arieş

CJ

315,22

MN

300

350

500

286

391

801

617

Mod şi
sistem de
transmisie
şi
colectare
Z/RTFK

Baia –
Z/RTFK
Buru 4 h
Buru –
1975
Z/RTFK
Turda 1,0h

TABEL
CU CONSTRUCŢIILE HIDROTEHNICE CU ROL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR
DE PE RAZA MUNICIPIULUI CÎMPIA TURZII
Denumirea
construcţiei

Cantitate

Caracteristici
tehnice

Digul râului
Arieş

3 km

Construcţii
pământ

Gradul de
asigurare
normală
Q max. ob. 0,1 %
2000 mc/s

Gradul de
asigurare
reală
Q max. ob. 1 %
1100 mc/s

Data ultimei
verif. tehnice

Puncte
critice

Deţinător

Anul punerii în
funcţiune

2007

Vezi
Nota*

A.N. Apele
Române

1982

Nota*
Supratraversări:
- 2 rampe de trecere staţia de pompe SC Mechel SA, dig Arieş;
- 2 rampe de trecere pe dig remuu;
Subtraversări:
- 2 tuburi  600 cu stavilă plană şi clapet pe dig Arieş;
- 2 tuburi  800 cu stavilă plană şi clapet pe dig remuu
Întocmit,
Ioan MACRA

COMITETUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELOR
cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari
Localizarea zonei inundabile
Nr.
crt.

Municipiul,
oraşul, satul

0.

1.

Cursul de apă
(permanent
sau
nepermanent)
2.

Elemente tehnice :
Denumirea şi localizarea
podului /podeţului

3.

1.

Râul Arieş

Pod rutier pe str. Iancu Jianu

2.

Râul Arieş

Pod CF , calea ferată
Călăraşi- Oradea

p. Răcăşel

Pod CF , calea ferată
Călăraşi- Oradea

4.

p. Racoşa

Pod rutier, str. George Coşbuc

5.

p. Bogăţel

Pod CF , calea ferată
Călăraşi- Oradea

p. Odăii Beteag

Pod rutier, str. 1 Decembrie
1918

3.

Câmpia Turzii

Tipul podului
(de beton, metalic
de lemn, tubular,
etc.)
4.
Pod de beton
Pod de beton, grinzi
gemene sudate cale
sus
Pod de beton, grinzi
gemene sudate cale
sus
Pod de beton
Pod de beton, grinzi
gemene sudate cale
sus
Pod de beton

Deschidere
(Lm. / Ømm.)

Numele celor care îl
vor supraveghea

5.

6.

L=75 m.

-

L=80 m.

-

L=32m.

-

L=12m

-

L=16m

-

L= 18m

-

Notă : Toate podurile au reuşit” să tranziteze debitele la ape mari şi nu au fost inundat obiective : drumuri, case, anexe gospodăreşti, terenuri
agricole ……….
Întocmit,
Ioan MACRA

Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă
Măsurile de intervenţie care se iau la nivelul comitetului local pentru situaţii de urgenţă,
în caz de secetă hidrologică, precum şi planurile de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare,
de la utilizatorii de apă posibil a fi afectaţi, sau care prezintă un potenţial de impurificare ridicat
Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, are ca obiect stabilirea restricţiilor temporare în folosirea
apelor, în situaţiile când, din cauze obiective, debitele de apă autorizate, nu pot fi asigurate tuturor folosinţelor. De asemenea,
planul de restricţii cuprinde prevederi referitoare la modul de analiză şi stabilire a fazelor caracteristice şi a situaţiilor critice,
precum şi modul de acţionare în aceste situaţii. Acest plan se elaborează la nivel de bazin hidrografic (B.H. r. Mureş) şi la
nivel de utilizator de apă (mare consumator), sau agent economic care prezintă un potenţial de impurificare ridicat a
resurselor de apă.
Având în vedere faptul că seceta hidrologică se poate produce atât vara, cât şi iarna, că afectează în general spaţii întinse,
că afectează un mare număr de comunităţi umane (populaţie, animale şi agenţi economici din industrie şi din agricultură) şi în
unele cazuri se asociază cu poluările accidentale şi la nivelul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, trebuie luate o serie
de măsuri, printre cele mai importante fiind :
a) Potrivit legii, populaţia reprezintă ultima categorie de utilizatori, căreia i se aplică restricţii. În consecinţă, aplicarea
restricţiilor trebuie să vizeze marii utilizatorii de apă, atât din industrie, cât şi din agricultură. În acest scop la nivelul
comitetului local se vor identifica, toţi marii consumatori de apă. De asemenea se vor identifica şi alte surse de apă, care ar
putea fi utilizate în perioadele secetoase.
b) Verificarea măsurilor luate de către beneficiarii folosinţelor de apă de pe teritoriul municipiului în faza
premergătoare impunerii restricţiilor, cum sunt :
- eliminarea pierderilor şi a risipei de apă ;
- asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate ;
- punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau alte surse ;
- reutilizarea şi refolosirea posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă;
- organizarea reviziilor şi reparaţiilor ;
- asigurarea funcţionării dispozitivelor de măsurare a debitelor captate ;
- prelungirea conductelor de aspiraţie cu sorburi sub nivelele minime ;
- executarea de lucrări de curăţire şi adâncire a albiilor în zona captărilor ;
- dirijarea curentului de apă către prize ;
1

- verificarea instalaţiilor de recirculare a apei ;
- la irigaţii se va suplimenta planul de udări pentru a se crea rezerve în sol ;
- executarea unor bazine de captare săpate sub fundul albiei ;
- realizarea unor baraje simple pe firul pâraielor ;
c) Verificarea aplicării măsurilor în perioada de restricţie :
- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor instalaţii productive, corelat cu debitele restricţionate ;
- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor agregate de pompare aferente culturilor excluse de la irigaţii ;
- limitarea la valorile restricţionate a debitelor prelevate din sursele de apă ;
- exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de epurare strict la capacitatea şi condiţiile stabilite.
LISTA
marilor consumatori de apă de pe teritoriul municipiului
(agenţii economici care utilizează mai mult de 0,2 l./sec.)

Nr.
crt.

Denumirea unităţii

1.

SC Compania de Apă
Arieş SA

2.

SC Mechel SA

Adresa
(localitatea, tel, fax)
Turda, str Bogata, nr. 1
Tel. 0264/311771
Fax. 0264/311772
Str. Laminoriştilor, nr. 145
Tel. 0264305305
Fax: 0264305380

Sursa de apă din
care se face
alimentarea (cursul
de apă / subteran)

Debit mediu
prelevat
(l./sec.)

Captare Hăşdate
Captare Călăraşi

66 l/sec
54 l/sec

Captare Poiana
r. Arieş

12 l/s
Întocmit,
Şef SVSU
Ioan MACRA
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Obs.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL MUNICIPIULUI CÎMPIA TURZII

TABELUL CU STOCUL MINIM
DE MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE OPERATIVĂ ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI
COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
Lungime totală D2 = 3 Km.
Lungime totală R2 = 3 Km.

Număr total BP =1 buc.

EXISTENT LA :
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

DENUMIREA MATERIALELOR
SI MIJLOACELOR DE
INTERVENTIE

U.M.

CAP. A. MATERIALE DE APĂRARE
Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m
(stocul de fascine dacă nu a fost folosit
buc.
în acţiuni de apărare se va reînnoi
minim 1/3 din fiecare an)
Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø
8-12 cm; L=1-3 m
Piloţi din lemn rotund c.r. esenţa tare
Ø 12-20 cm cu cerc de oţel lat 30/3
mm (pentru D1, D2: L=3,6 ml, pentru
R1, R2, L=2-4 ml)
Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml,
(cherestea clasele 4-5) – 0,0275
mc/buc.
Dulapi + palplanşe (5 cm, l-20-25 cm)
Cozi de lemn pentru unelte (rezervă)
Profile metalice uşoare
Scoabe din oţel rotund (Ø 18-20 cm)
Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm)

NECESAR

C.L.S.U.

OBIECTIVE
IZOLATE

OBIECTIVE
SISTEME DEFICIT
POTENTIAL
HIDROPOLUATOARE TEHNICE

MODUL CUM SE
ACOPERĂ
DEFICITUL
(de la unităţi din
zonă sau de la
populaţie)

150

-

150

Depozite materiale de
constructie la agenti
economici

buc.

450

-

450

Depozite materiale de
constructie la agenti
economici

buc.

60

15

45

Depozite materiale de
constructie la agenti
economici

m.c.

0,6

0,6

m.c.
buc.
kg.
buc.
kg.

0,6
30
30
60
15

0,6
30
15

2

-

30
60
-

1

Depozit Obor
Depozit Obor
SC Mechel SA
SC Mechel SA

10.

Sârma neagră Ø

11.

Plasă sârma (zincată sau neagră) Ø 2-3
mm

12.
13.
14.

2-4 mm

Saci de 50/80 cm pentru pământ din
cânepă, iută, polietilenă şi sfoară
pentru legat saci
Funii subţiri pentru asigurarea
oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm
Piatră brută (blocuri de 15-30 cm),
blocuri beton, piatră 200 – 1000
kg/buc.

kg.

24

kg.

180

buc.

360

kg.

6

m.c.

9

15.

Pietriş sortat (Ø 7-15 mm)

m.c.

9

16.

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

kg
mp

80
60

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Geotextil

m.p.

CAP. B. CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
Motorină, benzină, lubrifianţi, ulei
hidraulic, combustibil de tip “P” şi
l.
aditivi pentru motorină
CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENŢIE
Lanterne tubulare mari, lanterne cu
acumulatori reîncărcabili şi alte
mijloace de iluminat mobile cu
buc.
accesorii de rezervă (încărcător
acumulatori, baterii de rezervă, becuri,
felinare, făclii)
Bidoane de 10-20 l pentru petrol
buc.
Petrol lampant
l.
Cazmale şi lopeţi cu cozi
buc.
Târnăcoape şi sape cu cozi
buc.

24

60

180

180

850

-

60

12

SC Mechel SA
Depozite materiale de
constructie la agenti
economici

9

Agenti economici
(SC Holcim SA)

9

Agenti economici
(SC Transilvania
Impact SRL si SC
Reconstruct SA)
Depozite materiale de
constructie la agenti
economici

100

180

180

Depozite materiale de
constructie la agenti
economici

200

200

SN Petrom

6

6

1
50
10
10

1
10
10

2

6

-

35
16

50
-

SN Petrom

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Furci de fier sau căngi de fier cu cozi
Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau
tărgi de lemn
Maiuri pentru compactat pământ (din
lemn sau metal); maiuri pentru bătut
pari
Berbeci de mână în greutate de până la
50 kg
Ciocane diferite
Cleşte de cuie combinat, patent izolant
Barde pentru cioplit şi topoare
Sfredele de lemn diferite
Pile diferite
Fierăstraie de mână, foarfece de tăiat
plasă
Fierăstraie mecanice (drujbe)
Cuţitoaie pentru cioplit; dălţi pentru
lemn
Găleţi pentru apă sau bidoane din
plastic şi căni de apă
Marmite pentru transport hrana
Butoaie de tablă 100-200 l pentru
utilaje de intervenţie
Sonete de mână sau mecanice (L= 6 m
cu berbec de 100-150 kg.)
Bărci de lemn metalice, fibră de sticlă
sau pneumatice cu rame, bărci cu
motor
Şalupe
Bacuri dormitor
Autoturisme de teren cu două
diferenţiale dotate cu staţii emisie –
recepţie fixe
Vagoane dormitor echipate cu utilităţi
Bormaşină electrică portabilă; polizor
electric portabil

buc.

5

5

6

-

buc.

3

3

4

-

buc.

6

6

buc.

2

2

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

6
2
3
1
3

-

buc.

1

1

2

-

buc.

3

2

1

-

buc.

2

buc.

4

4

5

5

1

1

2
-

buc.
buc.

10

-

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

-

buc.
buc.

3

Depozite materiale de
constructie la agenti
economici
Depozite materiale de
constructie la agenti
economici

Agenti economici si
populatie

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

Frigidere 240 l
buc.
Containere pentru materiale şi
echipamente de protecţie,
buc.
cazarmament, alimente nealterabile
Costum scafandru autonom
buc.
Capre taluz
buc.
Binoclu
buc.
1
1
Aparat foto
buc.
Rezervor combustibil de 10 t
buc.
Camera video, aparat video
buc.
CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MĂSURARE, TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE
Radio-telefoane fixe, portabile cu
acumulatori, modem-uri, radio,
buc.
6
10
acumulatori şi piese de schimb
Telefoane mobile
buc.
4
4
Sirene, difuzoare pentru alarmă,
buc.
7
7
inclusiv materiale necesare montării
Echipamente de prelucrare şi
transmitere automată a datelor
set
1
1
(microcalculator PC, modem, telefax)
Pluviometre şi nivelmetre de avertizare
buc.
1
automată
Morişti hidrometrice cu tijă
buc.
Teodolit electrooptic
Staţie GPS (precizie 1-10 cm)
buc.
Staţie totală
Nivelă NI – 007 cu trusă
buc.
Ruletă 20 – 50 m
buc.
1
1
Set miră + plăcuţe
buc.
Sistem dedicat de transmisie prin dialup (computer +modem+linie
buc
telefonică)
CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE
Grupuri electrogene cu anexe pentru
buc.
iluminat

4

-

-

Magazie

-

Magazie

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Reflectoare (faruri, cablu izolant
pentru reţeaua de reflectoare);
- cablu pentru iluminat
buc.
- izolator pentru prinderea cablului,
m.l.
fasunguri, întrerupătoare, becuri, etc.
buc.
Agregate pentru sudură electrică sau
oxiacetilenică şi materiale de sudură,
buc.
truse aferente
Motopompe cu anexe şi 150 ml.
1
1
conductă sau furtun
buc.
Pompe submersibile pentru epuismente buc.
Motocositori (multifuncţionale)
buc.
1
1
Utilaje terasiere (buldozer, excavator)
buc.
4
4
cu piese de schimb aferente
Tractor articulat forestier(TAF) pentru
tractarea plutitorilor mari+cablu
buc
flexibil
Autobasculanta pentru transport
buc
materiale de intervenţie
CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE, SIGURANŢĂ ŞI CAZARMAMENT
Cizme de cauciuc scurte şi lungi
per.
25
25
Mantale de ploaie cu glugi
buc.
25
25
Salopete din doc sau impermeabile.
buc.
Costume vătuite
Pufoaice sau scurte îmblănite
buc.
Căciuli de blană sau vătuite
buc.
Mănuşi de protecţie
buc.
25
25
Centuri, veste şi colaci de salvare
buc.
Pieptare avertizoare (reflectorizante)
buc.
6
6
Cască de protecţie
buc.
Bocanci
buc
Paturi de fier, lemn sau pliante
echipate cu saltele, perne şi 2 seturi de
buc.
paturi şi lenjerie / pat
Dulap cazarmament
buc.
Bucătărie mobilă
buc.
Filtru rapid pentru apă potabilă
buc.
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-

SVSU

-

Magazie

-

-

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Aragaz cu butelie, veselă, tacâmuri
buc.
pentru bucătărie
Corturi impermeabile
buc.
Aparat radio + TV
buc.
Boiler electric
buc.
Trusă medicală de prim ajutor
buc.
CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENĂ ŞI CONSERVAREA MATERIALELOR
Săpun şi detergenţi
kg.
Materiale dezinfectante (var şi
kg.
cloramină)
Pudra talc, naftalină
kg.
Otravă de şoareci
kg.
CAP. H. MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI
Prăjini din lemn de esenţă tare pentru
buc.
dirijarea sloiurilor
Scânduri de răşinoase pentru
asigurarea oamenilor (3-4 cm grosime,
buc.
20 cm lăţime, 4-5 m lungime)
Răngi de fier 2-4 m lungime
buc.
Fierăstraie pentru gheaţă
buc.
CAP. I. MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
Truse profesionale pentru intervenţii
buc.
pe râuri
Truse profesionale pentru intervenţii
buc.
pe lacuri
Trusă pentru determinarea rapidă a
buc.
tipului de substanţă poluatoare
Sistem de ancorare baraj plutitor pe
buc.
maluri
Sistem tip funicular mobil pentru
buc.
poziţionarea barajului plutitor
Bărci pneumatice
buc.
Grup electrogen portabil
buc.
Compresor portabil
buc.
Sistem de vedere pe timp de noapte
buc.
Binoclu infraroşii
buc.
Reflectoare portabile
buc.
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Electropompe
Baraje absorbante plutitoare
Pânză hessiană
Baloţi paie
Funie sintetică
Pari de lemn
Căngi PSI
Recipiente PVC 200 litri
Măşti de gaze
Materiale absorbante tip spill-sorb
Saci cu absorbant HEGSORB
Saci cu absorbant HEGACID
Materiale absorbante ECO seria 200
Materiale absorbante ECO seria 300
Materiale absorbante ECO seria 400
Skimer pentru separare hidrocarburi
Tanc (ponton) plutitor pentru colectare
poluanţi
Perne absorbante, rulouri, cilindri
absorbanţi
Vidanje
Materiale filtrante
Recipienţi de 1-5 litri pentru probe de
apă şi material biologic
Sistem portabil TRAWAS pentru
efectuarea determinărilor biologice
Sistem de filtrare rapid cu pompe de
vid manual

buc.
buc.
buc.
buc.
m.l.
buc.
buc.
buc.
buc.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
buc.

200
200
100
50
50
50

200
200
100
50
50
50

buc.
buc.
buc.
tone
buc.
buc.
buc.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Primar,
Ioan Radu HANGA

Întocmit,
Sef SVSU
Ioan MACRA
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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ. CAMPIA TURZII
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACłIUNI OPERATIVE ALE COMITETETULUI LOCAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ

1
2
BAZINUL HIDROGRAFIC ARIES

I

3

4

F3

5

6

7

Amplasament
staŃie
hidrometrică
avertizoare/
post
pluviometric
avertizor

8

Municipiul Campia Turzii
1

55366

1.Avertizare hidrologica

2.Avertizare meteorologica

CI

CP

F1

F2

F3

praguri critice la precipitaŃii
COD ROŞU

F2

CA

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

9

10

11

264368001

-

-

-

Pârâul Odăii Beteag

264368001

-

-

-

-

-

-

-

CP 500; F3 sub 50 cm de
coronament
-

Exces umiditate-Şarât

264368001

-

-

-

-

-

-

-

-

Raul Aries

Lucrări
Timpul de
hidrotehnice
propagare a
Obiective
Asigurările de calcul
de apărare
viiturilor sau de aflate în zone
şi de verificare ale
existente concentrare a
de risc la
construcŃiilor
caracteristici/c
precipitaŃiilor
hidrotehnice
inundaŃii şi
ursul de apă pe
periculoase de la accidente la
existente, cu
care sunt
debitele aferente
postul
construcŃii
amplasate.
pluviometric la hidrotehnice
(proiectate)
Caracteristici
obiective
tehnice

.

F1

Mărimi de apărare avertizoare

COD GALBEN

CP

COD ROŞU

CI

COD PORTOCALIU

Comitetul local

Număr
telefon şi
Amplasament
fax, e-mail
staŃie
la primărie,
Surse de risc la
hidrometrică
post de
inundaŃii: avarii şi
locală
accidente la construcŃii poliŃie,
hidrotehnice (diguri, şcoală, etc
baraje), exces de
umiditate

CA

COD GALBEN

Nr.c
Cod
rt. SIRUTA

Mărimi locale de
apărare

COD
PORTOCALIU

Curs de apă/toate
cursurile de apă de pe
raza localităŃii
(permanente sau
nepermanente),
formaŃiuni torenŃiale

SH Turda

CI 350; F2 CA 300; F1 jumătatea digului
baza digului

12

13

14

15

-

5 grădini

-

Q=1% - 1100
mc/s; Q=0,1% 2000 mc/s
-

-

15 subsoluri

-

-

45 minute

Statie Epurare

Dig Aries

COD GALBEN -Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei neconducand la pagube semnificative, dar necesita o vigilenta sporita in cazurile de activitati sezoniere si/sau expuse
la inundatii. Depasire COTE DE ATENTIE.
COD PORTOCALIU - Risc de viituri generatoare de revarsari importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si
persoanelor.Depasire COTE DE INUNDATIE;
COD ROSU -Risc de viituri majore. Amenintare directa si generalizata asupra sigurantei persoanelor si bunurilor. Depasire COTE DE PERICOL;
COD VERDE -Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
COD GALBEN -Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva, dar temporar
pot deveni periculoase pentru anumite activitati); exista risc de cresteri de debite si niveluri;
COD PORTOCALIU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri pe
raurile mici ;
COD ROSU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri
majore;

Întocmit,
Ioan MACRA

Conţinutul şi modul de transmitere AL RAPORTULUI DE SINTEZĂ privind apărarea
împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din
judeţul………….…….perioada…………….
Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, se
aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de
Urgenţă şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor.
Rapoartele de sinteză se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul comitetelor
locale de către comisii numite de primari, utilizând modelul de raport operativ de la Anexa nr. 8
la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin
Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor
nr.1.422/192/2012 şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii
civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti
etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei
Naţionale „Apele Române” (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice), care au
responsabilitatea evaluării pagubelor produse construcţiilor hidrotehnice.
Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un proces-verbal după modelul din Anexa
nr. 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin
Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor
nr.1.422/192/2012.
RAPORTUL DE SINTEZĂ va conţine:
a) evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare
(cantităţi de precipitaţii căzute - precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au
condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile
caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale
digurilor şi cu debitele maxime istorice, debite minime înregistrate pe cursurile de apă, cursuri de
apă secate, zone în care s-a impus introducerea restricţiilor);
b) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de
intervenţie operativă, măsuri de raţionalizare în folosirea apei, măsuri pentru asigurarea necesarului
de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare/care nu dispun de sisteme
centralizate de alimentare cu apă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea
fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu
ţările vecine);
c) efectele fenomenelor hidrometeorologice, pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel
întocmit după MODELUL de mai jos:
Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/
Comuna….............(Cod
SIRUTA)…...................
Satul…….............(Cod
SIRUTA)….................

Obiective afectate
fizic

- Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. persoane accidentate sau
afectate de îmbolnăviri pe timpul
producerii fenomenului periculos
- nr. de case din care:
- distruse

Cauzele afectării
valoric
(mii lei)
- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de
gheţuri

- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se
menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri şi podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km CF
- km străzi
- km drum forestier
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă şi
canalizare
- nr. fântâni
- animale moarte
- nr. construcţii hidrotehnice afectate
(cu
menţionarea
denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale
- pagube produse de poluări
accidentale cauzate de inundaţii
- alte pagube
TOTAL JUDEŢ
- Victime omeneşti
Nr.
total
localităţi - nr. persoane sinistrate
afectate......................... - nr. persoane accidentate sau
afectate de îmbolnăviri pe timpul
producerii fenomenului periculos
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se
menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri şi podeţe
- km DN
- km DJ

- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape
interne
- rupere dig,
avariere baraj cu
indicarea
denumirii şi
administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei
de canalizare
- alte cauze
Pentru a răspunde
cerinţelor
Directivei
2007/60/CE
la
cauze se vor
adăuga, după caz,
şi
menţiunile:
fluvială, pluvială,
din apă freatică.

Valoare (mii lei)

- km DC
- km CF
- km străzi
- km drum forestier
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă şi
canalizare
- nr. fântâni
- animale moarte
- nr. construcţii hidrotehnice afectate
(cu
menţionarea
denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale
- pagube produse de poluări
accidentale cauzate de inundaţii
- alte pagube
d) comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor,
modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate
în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al
staţiilor de pompare pentru desecare, măsuri de exploatare adoptate la lacurile de acumulare şi
derivaţii pentru suplimentarea debitelor pe râuri în vederea asigurării cerinţelor de apă pentru
folosinţe.
Raportul de Sinteză va conţine un tabel intitulat „Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate
de viituri” întocmit după modelul de mai jos:
Denumirea
construcţiei/deţinător sau
administrator/
ANAR……......................
Primăria…........................
Alţi deţinători..................

Valoare (mii lei)

Propuneri de surse financiare
pentru refacere
- buget de stat
- buget local
- surse proprii ale deţinătorilor
- alte surse

e) harta cu impactul şi zonele afectate precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate
cartografic, prin marcarea cu culoarea roşie a punctului sau sectorului afectat.
f) concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului
informaţional decizional, a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a regulamentelor de
exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, lucrări pentru
suplimentarea surselor de apă, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);
Raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă şi de către şeful Grupului de Suport Tehnic.
Rapoartele de sinteză vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.
Şef SVSU
Ioan MACRA

Conţinutul şi modul de transmitere al RAPOARTELOR OPERATIVE privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice periculoase
Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi
se transmit astfel:
a) la nivel local:
- se întocmesc de către responsabilul nominalizat în Planul de apărare împotriva
inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
- se aprobă de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
- se transmit prin grija primarului către Centrul Operaţional judeţean (Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din
cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.
b) la nivel judeţean:
- se întocmesc de către Grupul de Suport Tehnic în baza rapoartelor operative transmise de
la nivel local şi puse la dispoziţie de Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă);
- se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru
Situaţii de Urgenţă;
- se transmit către Centrul Operativ al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu
Instituţiile Prefectului prin grija prefectului şi către Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă prin grija Centrului Operaţional Judeţean.
Rapoartele operative vor cuprinde:
- modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de
precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii
cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zapadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje
gheţuri, scurgeri de pe versanţi), precum şi mărimi caracteristice de apărare atinse, debite
maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele
maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;
- situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul MODEL:

Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/
Comuna…...................
Satul……....................

Curs de apă
pe fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate
- Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socioeconomice şi administrative
(se menţionează şcoala,

Cauzele afectării
pe fiecare
localitate în parte
- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de
gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape
interne

grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu
apă, canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea
denumirii, capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze
naturale
Satul………………..
TOTAL
COMUNĂ/ORAŞ/
MUNICIPIU
Nr. total localităţi
afectate.........................

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

- rupere dig,
avariere baraj cu
indicarea
denumirii şi
administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei
de canalizare
- alte cauze

- ha păduri
- km reţele de alimentare cu
apă, canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea
denumirii, capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze
naturale
- măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează,
evacuarea populaţiei, cazarea, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi distribuirea obiectelor
de primă necesitate.
Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind
producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului
ori de câte ori se impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele
operative anterioare.
Rapoartele operative întocmite la nivel comitetului local pentru situaţii de urgenţă vor
cuprinde pagubele produse pe fiecare sat aparţinător unităţii administrativ-teritoriale, precum şi
centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la încetarea
fenomenului.
Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:
a) dacă au fost aplicate restricţii conform Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade
deficitare; folosinţele de apă restricţionate; măsuri de raţionalizare;
b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate
de alimentare cu apă;
c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme
centralizate de alimentare cu apă;
d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă
potabilă pentru populaţie.
Rapoartele operative vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.

Şef SVSU
Ioan MACRA

