Masuri preventive . Masuri pentru
avertizare-alarmarea populatiei la
primirea avertizarilor hidrologice si
meteorologice

Masuri operative la atingerea :
- cotei de atentie (CA) - COD GALBEN
- fazei I de aparare la diguri
- fazei I de aparare la gheturi
- pragurilor de avertizare la precipitatii

1.Realizarea periodică a acţiunilor
de salubrizare a cursurilor de apă
(îndepărtarea depozitelor de
material lemnos şi de deşeuri de pe
malul şi din albiile cursurilor de
apă) realizarea şi întreţinerea
şanţurilor şi rigolelor de scurgere în
localităţi. Organizarea acţiunii, cu
prioritate, în perioada februarie –
martie a fiecărui an.
2. Constituirea stocurilor de
materiale şi mijloace de intervenţie
operativă.
3. Instruirea periodică, a
consilierilor locali şi a şefului
serviciului voluntar asupra
atribuţiilor ce le revin pentru
diminuarea pagubelor produse de
inundaţii în localităţi.
4. Pregătirea membrilor serviciului
voluntar pentru participarea la
acţiuni operative de intervenţie
(supravegherea secţiunii podurilor
şi podeţelor, îndepărtarea
plutitorilor, supraînălţarea
malurilor, supraînălţarea şi
consolidarea digurilor).
5. Organizarea periodică a
adunărilor cetăţeneşti pentru
conştientizarea asupra riscului pe
care îl prezintă inundaţiile şi asupra
măsurilor ce se întreprind de fiecare
cetăţean în situaţii de urgenţă.
6. Elaborarea şi actualizarea
planului local de apărare împotriva
inundaţiilor.
7. Afişarea la sediul primăriei a
planului de situaţie al localităţii cu
amplasarea zonelor inundabile,
căilor şi zonelor de evacuare a
populaţiei şi animalelor.

A. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase
1. Avertizarea populaţiei din zone potenţial
afectabile, de revărsări de pâraie locale,
revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe
versanţi.
2. Îndepărtarea deşeurilor din albiile şi de pe
malurile cursurilor de apă şi asigurarea
scurgerii apelor pluviale prin şanţuri şi rigole.
3.Îndepărtarea materialului lemnos, a
utilajelor şi animalelor din zonele dig – mal şi
de pe insule.
B. Pe timpul producerii fenomenelor
hidrometeorologice – COD GALBEN
1. Supravegherea permanenta a cursurilor de
apă;
2. Elaborarea si transmiterea, conform
fluxului, a rapoartelor operative privind
efectele fenomenelor hidrometeorologice
periculoase;
3. se asigura dirijarea apelor pluviale prin
reteaua de colectare, dirijare si evacuare;
4. se avertizeaza taberele de animale din zona
albiilor majore ale cursurilor de apa si a
ravenelor in vederea luarii masurilor de
evacuare ;

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI AGIGEA
MĂSURI PREVENTIVE, OPERATIVE ŞI DE REFACERE LA NIVEL LOCAL
Masuri operative la atingerea :
Masuri operative la atingerea :
- cotei de inundatie (C I) - COD PORTOCALIU
- cotei de pericol (C P) - COD ROSU
- fazei II de aparare la diguri
- fazei III de aparare la diguri
- fazei II de aparare la gheturi
- fazei III de aparare la gheturi
- pragurilor de avertizare la precipitatii
C. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice
periculoase - COD PORTOCALIU – (CI, faza ll la
diguri, faza ll la gheţuri)
1.Avertizarea populaţiei , cu prioritate a celei aflate în
zone de risc la inundaţii.
2.Convocarea, în şedinţă extraordinară, a CLSU pentru
stabilirea măsurilor ce se impun.
3. Asigurarea permanenţei la sediul primăriei cu
personal instruit precum şi a bunei funcţionări a
mijloacelor de comunicaţii.
4. Pregătirea materialelor şi mijloacelor de intervenţie
operativă şi transportul lor în zonele critice.
5. Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale
oamenilor şi animalelor.
6. Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a
depozitelor de material lemnos aflate în zona
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere.
7. Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe raza
localităţii.
D. Pe timpul producerii fenomenelor
hidrometeorologice – COD PORTOCALIU
1. Informarea periodică a cetăţenilor asupra masurilor
întreprinse, precum şi a celor necesare a fi luate în
continuare.
2. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă,
digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere a
blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi podeţelor.
3. Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în
zonele critice pe cursurile de apă şi participarea alături
de deţinători de construcţii hidrotehnice la lucrările de
intervenţie operative.
4. Evacuarea populaţiei şi animalelor, după caz.
5. Elaborarea şi transmiterea rapoartelor operative,
conform fluxului informaţional. Membrii comitetului se
vor deplasa in zonele afectate, dispunand masuri
operative si constatand efectele acestora.

PRESEDINTELE C.L.S.U
PRIMAR,
CRISTIAN MARICEL CIRJALIU

E. La prognozarea fenomenelor
hidrometeorologice - COD ROŞU
1.Avertizarea populaţiei din toate localităţile
aparţinătoare.
2. Convocarea în şedinţă extraordinară,a
CLSU.
3. Asigurărea permanenţei la primărie cu
personal instruit.
4. Transportul materialelor, mijloacelor şi
forţelor de intervenţie în zonele critice.
5. Pregătirea motopompelor pentru evacuarea
apei acumulate din subsolurile locuinţelor.
6. Pregătirea spaţiilor şi mijloacelor pentru
evacuarea populaţiei şi animalelor.
7. Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a
depozitelor de material lemnos aflate în zona
formaţiunilor torenţiale
F. Pe timpul producerii fenomenelor
hidrometeorologice – COD ROSU
1. Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi
consolidare la diguri şi baraje mici,
îndepărtarea plutitorilor din secţiunile de
scurgere a podurilor şi podeţelor etc.
2.Supravegherea permanentă, a cursurilor de
apă, digurilor, barajelor mici, a secţiunilor de
scurgere a podurilor şi podeţelor.
3. Evacuarea populaţiei şi animalelor din
zonele afectate.
La primirea deciziei de evacuare de la
Centrul Operational al I.J.S.U. Constanta,
presedintele CLSU va proceda:
-la
evacuarea oamenilor, animalelor si bunurilor
materiale in zonele dinainte stabilite;
-1.ransportul victimelor, cazarea sinistratilor,
aprovizionarea cu apa si alimente;
2.asistenta sanitara a persoanelor afectate;
3. aplicarea masurilor sanitar – epidemice
necesare;
4. in caz de necesitate solicita CJSU Constanta
ajutoare (medicamente, alimente,
imbracaminte, lenjerie, apa potabila) necesare
persoanelor sinistrate.

Masuri de refacere dupa trecerea
perioadei de inundatii, fenomene
hidrologice periculoase

Componenta
Responsabili cu
Serviciului
actiunile de
Voluntar pentru aparare
Situatii de
Urgenta

1. evaluarea preliminară a
pagubelor produse de inundaţii;
intocmeste si transmite la Centrul
Operational al I.J.S.U. Constanta si
la Grupul de Suport Tehnic,
raportul operativ cu privire la
pagubele fizice produse si a
masurilor intreprinse;
2. evacuarea oamenilor, animalelor
si bunurilor materiale in zonele
dinainte stabilite;
3. transportul victimelor, cazarea
sinistratilor, aprovizionarea cu apa
si alimente, asistenta sanitara
veterinara, aplicarea masurilor
sanitare – epidemice necesare;
4. evacuarea apelor din inundatii si
baltiri;
5. refacerea cailor de comunicatii, a
podurilor, a liniilor de
telecomunicatii si de transport a
energiei electrice;
6. repunerea in functiune a
obiectivelor social – economice
afectate;
7. sprijinirea populatiei pentru
refacerea sau repararea locuintelor
proprietate personala,
avariate sau distruse;
8. participarea în comisiile de
specialitate numite de prefecţi
pentru intocmirea Procesului
Verbal privind validarea evaluării
finale a pagubelor fizice si valorice
9.in baza evaluarii finale la nivel
local, se intocmeste Raportul de
sinteza de catre CJSU. si
transmiterea lui, in terem de 30 zile
Comitetului Ministerial pentru
Situatii de Urgenta si
Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta

Forte si mijloace
de interventie :
1. S.V.S.U cu
organizarea si
dotarea conform
Dispozitiei de
primar nr.
236/25.07.2013
2. Agent de
inundatii numit
prin Dispozitia
de primar nr.
255/12.08.2013
3. Populatia
neafectata din
zona

AGENT DE INUNDATII
ing. ISMAIL CHIULEAN

Responsabil cu
evacuarea
populatiei si
asigurarea spatiilor
de cazare
temporara: Primar,
Cristian Maricel
Cîrjaliu;
Personalul care
asigura
permanenta la
Primarie pe timpul
producerii
fenomenelor
hidrometeorologic
e periculoase:
Dispecerat Politia
Locala Tel.
0241.737.470 si
0730.604.634;
Responsabil cu
intocmirea
Rapoartelor
Operative zilnice
ce se transmit la
Centru Operational
al I.J.S.U. si la
Centrul Operativ
al S.G.A. : Agent
de inundatii ing.
Ismail Chiulean

