
COMITETUL  LOCAL  PENTRU  SITUATII DE  URGENTA   BROSTENI 

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 

 

MASURI PREVENTIVE 

MASURI LA 

PROGNOZAREA SI PE 

TIMPUL 

FENOMENULUI 

HIDROMETEOROLOGIC 

„COD GALBEN” 

-cota de atentie (CA) 

 

-faza I de aparare la 

diguri(nivelul apei ajunge 
la piciorul taluzului 

exterior al digului pe 1/3 

din lungimea acestuia) ; 
 

- faza I de aparare la 

gheturi  (cand gheata se 
despride si sloiurile se 

scurg pe cursul de apa) ; 

MASURI LA 

PROGNOZAREA SI PE 

TIMPUL FENOMENULUI 

HIDROMETEOROLOGIC 

„COD PORTOCALIU” 
 

- cota de inundatie (CI) 

 

-faza a II- a de aparare la 

diguri ( nivelul apei ajunge la 
jumatatea inaltimii dintre cota 

fazei I si cea a fazei a III-a de 

aparare) ; 
 

-faza a II - a de aparare la 

gheturi ( cand sloiurile de 
gheata formeaza ingramadiri) ; 

MASURI LA 

PROGNOZAREA SI PE 

TIMPUL FENOMENULUI 

HIDROMETEOROLOGIC 

„COD ROSU” 

 

- cota de pericol (CP)  

 
- faza a III – a la diguri ; 

 
 

 

 
 

-faza a III-a de aparare la 

gheturi  ; 

MASURI DUPA 

IESIREA DIN 

DISPOZITIVUL 

DE APARARE 

MASURI DE 

REFACERE 

Formatii de interventii 

alcatuite din localnici 

(vor fi alcatuite numai 

din persoane apte pentru 

actiunile de interventie 

operativa si se vor 

reactualiza ori de cate 

ori este necesar) 

Responsabili cu actiunile de 

aparare 

-nominalizarea responsabililor pt evac. 

populatiei si asig.spatiilor.de cazare 

temporara; 

-nominaliz.pers care asigura permanenta la 

primarie pe timpul producerii fenom. 

hidrometeo periculoase ; 

 -nominalizarea responsabililor care asigura 

intocmirea rapoartelor  zilnice  opertive si 

transmiterea lor la G.S.T. şi I.J.S.U. 
Vrancea ( se vor reactualiza ori de cate ori 

este nevoie) 

1 2 3 4 5 6 7 



1.Organizarea fluxului informational pentru 
avertizarea-alarmarea populatiei din zonele de risc 

la inundatii; 

2.Numirea si instruirea personalului care asigura 
alarmarea populatiei din satele apartinatoare si a 

personalului responsabil pentru actionarea 

echipamentelor de alarmare; 
3.Stabilirea personalului si conditiilor necesare 

pentru instituirea serviciului de permanenta la 

sediul primariei; 
4.Realizarea, intretinerea,  functionarea legaturilor 

si asigurarea mijloacelor de instiintare, avertizare si 

alarmare, in situatii de inundatii; 
5.Asigurarea sistemului de comunicatii intre 

Comitetul Local  pentru Situatii de Urgenta si 

Centrul Operational Judeţean al  Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenta Judetean, precum si cu 

Centrul Operativ al Sistemului de Gospodarire a 

Apelor; 
6.Elaborarea, avizarea si aprobarea Planului local 

de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor 

si poluarilor accidentale; 
7.Identificarea tuturor surselor de risc la inundatii 

aflate pe raza unitatii administrativ - 

teritoriale(revarsari cursuri de apa, scurgeri de pe 
versanti, poduri cu sectiuni subdimensionate, ape 

interne) si evidentierea lor in Planul local de 

aparare impotriva inundatiilor; 
8.Cuprinderea in Planul local de aparare impotriva 

inundatiilor a elementelor strict necesare din Planul 

de actiune in caz de accidente la baraj; 
9.Intocmirea si actualizarea Planului de evacuare a 

populatiei si bunurilor materiale in situatii de 

La  prognozarea 

COD GALBEN 
1.Instituirea permanentei 

la sediul primariei cu 

personal instruit, in 
vederea primirii 

instiitarilor, prognozelor 

si avertizarilor 
hidrometeorologice; 

2.Asigurarea functionarii 

fluxului informational 
intre Comitetul Local 

pentru Situatii de 
Urgenta si Centru 

Operational Judetean al 

Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta 

Judetean, precum si cu 

Centrul Operativ al 
Sistemului de 

Gospodarire a Apelor; 

3.Avertizarea populatiei 
si a obiectivelor din 

zonele de risc la 

inundatii, cauzate in 
principal de scurgeri de 

pe versanti si revarsari 

ale unor cursuri de apa; 
4.Informarea populatiei 

cu privire la masurile 

urgente care trebuie 
aplicate; 

5.Indepartarea 

La  prognozarea        

COD PORTOCALIU 
1.Instituirea permanentei la 

sediul primariei; 

2.Asigurarea functionarii 
fluxului informational intre 

Comitetul Local pentru 

Situatii de Urgenta si 
Centrul Operational al   

Inspectoratului pentru 

Situatii de Urgenta 
Judetean ,  precum si cu 

Centrul Operativ al 
Sistemului de Gospodarire 

a Apelor; 

3.Avertizarea/alarmarea 
populatiei si a obiectivelor 

din zonele de risc la 

inundatii de pe raza unitatii 
administrativ – teritoriale; 

4.Informarea populatiei cu 

privire la masurile urgente 
care trebuie aplicate; 

5.Indepartarea materialului 

lemnos si a deseurilor din 
albiile si de pe malurile 

cursurilor de apa si 

asigurarea scurgerii apelor 
pluviale  prin santuri si 

rigole; 

 

 

La  prognozarea    

COD ROŞU 
1.Instituirea permanentei la 

sediul primariei; 

2.Asigurarea functionarii 
fluxului informational intre 

Comitetul Local pentru 

Situatii de Urgenta si 
Centrul Operational al   

Inspectoratului Judetean,  

precum si cu  Centrul 
Operativ al Sistemului de 

Gospodarire a Apelor; 
3.Convocarea in sedinte 

extraordinare a Comitetului 

Local pentru Situatii de 
Urgenta, imediat dupa 

primirea avertizarilor si ori 

de cate ori se impune; 
4.Avertizarea/alarmarea 

populatiei si a obiectivelor 

din zonele de risc la 
inundatii, de pe raza unitatii 

administrativ – teritoriale; 

5.Informarea populatiei cu 
privire la masurile urgente 

care trebuie aplicate; 

1.Constituirea 
Comisiei locale pentru 

evaluarea pagubelor 

produse de inundatii. 
2.Informarea 

populatiei asupra  

masurilor  care trebuie 
aplicate. 

3.Coordonarea 

actiunilor de 
interventie pentru 

inlaturarea efectelor 

inundatiilor. 
4.Realizarea masurilor 

de evacuare a apei 

provenite din 
revarsari, infiltratii si 

din precipitatii. 

5.Adoptarea masurilor 
de salubrizare a 

surselor si instalatiilor 

de alimentare cu apa si 
a terenurilor care au 

fost afectate 

6.Adoptarea masurilor 
pentru refacerea 

infrastructurii afectate 

(cailor de comunicatie 
si a podurilor, 

refacerea liniilor de 

telecomunicatii si de 
energie electrica, a  

Sat  BROSTENI 

Marin Neculai 

Gheorghita Fanel 

Munteanu Mihai 

Tirla Gheorghita 

Sbirciog Ioan 

Sat  PITULUSA 

Ceausu Stanel 

Sbirciog Nicolae 

Georgescu Valentin 

Juncu Adrian 

Cibotaru Lucica 

Sat ARVA, catun 

Capatanu  

Milea Dan  

Cerguta Danut 

Baciu Neculai 

Balaci Marin 

Sbirciog Toader 

 

 

 

 

Responsabilii pt evac. 

populatiei si asig.spatiilor de 

cazare temporara: 

Tofan Ion 

Badiu Cristinel 

Pers. care asigura permanenta 

la primarie pe timpul 

producerii fenom. hidrometeo 

periculoase : 

Milea Daniel 

Cerguta Danut 

Sbirciog Mihaela 

Tofan Ion 

Responsabilii care asigura 

intocmirea rapoartelor  zilnice  

opertive si transmiterea lor la 

GST (S.G.A. Vrancea) si 

I.J.S.U. Vrancea: 

Saulescu Constantin 

Sbirciog Mihaela 

Semnalul folosit pentru 

alarmarea populatiei : 

Sirenă  electronica 

Telefonie fixa,mobila 

Clopotele bisericilor   

Curier 

 



urgenta; 
10.Stabilirea necesarului de materiale si mijloace 

de interventie, in conformitate cu 

prevederile Anexei nr.12 la Regulamentul  privind 
gestionarea situatiilor de urgenta generate de 

inundatii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului 

mediului si padurilor si al ministrului administratiei 
si internelor nr. 1422/192/2012; 

11.Constituirea si completarea stocurilor de 

material si mijloace de interventiein caz de 
inundatii; 

12.Incheierea de conventii cu operatorii economici 

din zona, pentru acordarea sprijinului (cu 
materiale si mijloace de interventie) in situatii de 

urgenta; 

13.Asigurarea afisarii in locuri publice a extraselor 
din Planul local de aparare impotriva inundatiilor;  

14.Organizarea periodica de actiuni cetatenesti, 

pentru constientizarea populatiei asupra masurilor 
care trebuie intreprinse de fiecare cetatean, inainte, 

pe timpul si dupa producerea inundatiilor; 

15.Realizarea si intretinerea corespunzatoare a 
santurilor si rigolelor de scurgere a apelor  pluviale, 

precum si intretinerea cursurilor de apa de pe raza 

localitatii, in vederea asigurarii scurgerii apelor 
mari; 

16.Interzicerea amplasarii unor noi locuinte in 

zonele cu risc la inundatii; 
17.Realizarea periodica a actiunilor de salubrizare a 

cursurilor de apa, realizarea si intretinerea 

santurilor si rigolelor de scurgere a apei pluviale in 
localitati; 

18.Asigurarea  atragerii de fonduri pentru realizarea 

lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor 
de interes local, inclusiv pentru amenajarea si 

intretinerea formatiunilor torentiale aflate pe 

terenuri din domeniul public al administratiei 
locale; 

19.Organizarea anuala a exercitiilor de simulare 
pentru verificarea modului de functionare a fluxului 

informational la nivelul Comitetului Local pentru 

Situatii de Urgenta; 
20.Organizarea cel putin odata la doi ani, a 

exercitiilor de alarmare publica a populatiei; 

21.Organizarea exercitiilor de interventii la 
inundatii. 

materialului lemnos si a 
deseurilor din albiile si 

de pe malurile cursurilor 

de apa si asigurarea 
scurgerii apelor pluviale  

prin santuri si rigole 

Pe timpul 

fenomenului 

COD GALBEN 
1.Convocarea in sedinta 

extraordinara a 

Comitetului Local pentru 
Situatii de Urgenta, in 

functie de situatia 

concreta din teren; 
2.Desfasurarea actiunilor 

de limitare a efectelor 

unor eventuale inundatii, 
in special din scurgeri de 

pe versanti sau revarsari 

ale unor cursuri de apa 
mici. 

3.Supravegherea 

permanenta a cursurilor 
de apa si a constructiilor 

hidrotehnice cu rol de 

aparare impotriva 
inundatiilor de pe intreg 

teritoriul  unitatii 

administrativ – 
teritoriale; 

4.Elaborarea si 

transmiterea , conform 
fluxului, a rapoartelor  

operative  privind 

efectele  fenomenelor  
hidrometeorologice 

periculoase. 
 

 

Pe timpul fenomenului 

COD PORTOCALIU 
1.Convocarea in sedinte 

extraordinare a Comitetului 

Local pentru Situatii de 
Urgenta, ori de cate ori 

situatia o impune; 

2.Supravegherea 
permanenta a cursurilor de 

apa si a constructiilor 

hidrotehnice cu rol de 
aparare impotriva 

inundatiilor de pe intreg 
teritoriul  unitatii 

administrativ – teritoriale; 

3.Luarea masurilor de 
limitare a efectelor 

situatiilor de urgenta 

generate de inundatii; 
4. Elaborarea si 

transmiterea , conform 

fluxului, a rapoartelor  
operative  privind efectele  

fenomenelor  

hidrometeorologice 
periculoase. 

5.Organizarea/constituirea 

taberelor de sinistrati; 
6.Organizarea actiunilor de 

evacuare a oamenilor, 

animalelor si bunurilor 
materiale in afara zonelor 

potential inundabile; 

7.Distribuirea ajutoarelor 
populatiei afectate; 

8.Realizarea masurilor de 

evacuare a apei provenite 
din revarsari, infiltratii si 

din precipitatii; 

 
 

Pe timpul fenomenului       

COD ROSU 
1.Supravegherea 

permanenta a cursurilor de 

apa si a constructiilor 
hidrotehnice cu rol de 

aparare impotriva 

inundatiilor de pe intreg 
teritoriul  unitatii 

administrativ – teritoriale; 

2.Adoptarea masurilor de 
limitare a efectelor 

situatiilor de urgenta 
generate de inundatii; 

3.Organizarea/constituirea 

taberelor de sinistrati; 
4.Organizarea actiunilor de 

evacuare a oamenilor, 

animalelor si bunurilor 
materiale in afara zonelor 

potential inundabile; 

5.Distribuirea ajutoarelor 
populatiei afectate; 

6.Identificarea victimelor, 

sinistratilor si intocmirea 
situatiei cu persoanele 

disparute; 

7.Intreprinderea 
demersurilor pentru 

acordarea asistentei 

religioase si inhumarea 
victimelor; 

8.Colectarea, transportul si 

incinerarea animalelor 
moarte. 

9.Coordonarea aplicării 

masurilor sanitar-epidemice 
necesare prevenirii 

epidemiilor; 

10.Elaborarea si 
transmiterea , conform 

fluxului, a rapoartelor  

operative  privind efectele  
fenomenelor  

hidrometeorologice 

periculoase. 
11.Interzicerea efectuarii de 

brese in diguri pentru 

evacuarea apei accumulate 
in incinte fara aprobarea 

CMCU-MMSC. 

avariilor la conductele 
de apa şi gaze). 

7.Identificarea 

resurselor materiale si 
financiare necesare 

refacerii locuintelor 

avariate sau distruse. 
8.Aplicarea masurilor 

sanitar - epidemice 

necesare prevenirii 
epidemiilor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilii pentru 

actionarea mijloacelor de  

alarmare : 

 

Marin Neculai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PRESEDINTE  COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

         PRIMAR, 

        ALANEI ION 


