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Anexa 3 

NUMERE DE TELEFON, FAX ADRESELE DE E-MAIL ALE PERMANENTEI 
UNDE SE POT TRANSMITE AVERTIZARI, PROGNOZE, DECIZII, DISPOZITII 

SI INFORMATII 

MUNIOPIUL TECUCI 

Nr. 
UNITATEA TELEFON FAX E-MAIL 

crt. 

0800800111 
1 PRI MĂRI E 0236811987 bmsu@municipiultecuci.ro  

0236811987  

Sef B.M.S.U. - Age t de Inundatii 

Iftimie 	or 
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Flux informational - operativ - decizional I N H G A 

C L S U Tecuci  
CENTRUL METEO 

O REGIONAL MOLDVA Administraţia 
Naţională 	Apele 

C J S U GALATI - TeI 	02 13103526 
TeI 0236/312100 Fax 0213123738 
Fax 0236/417218 Emaildispecerrowaterro 

Email prefect@prefecturagalati.ro  

Administraţia Bazinala 

------ 

de Apă  Prut-Barlad 
I S 13 J GALATI SEF GRUP DE SUPORT - Centrul Operativ 

TEHNIC Tel 0232/218192 
Centrui Jude ţean de - - Fax 0232/213884 

Coordonare şi Conducere a S G A GALATI l 	l E-mail - > Intervenţ iei — — l CENTRUL OPERATIV dispecerdap rowater ro 
Centrul Operaţional TeI 0236/417963 

TeI 0236/41 1456 Fax 0236/41 1429 A B A 	SPBHH 
Fax 0236/460645 E mail 

E mail isualaticmaiI com dispecersgagI dap rowater ro - - A N I F - Filiala Tcrit 
4 Moldova Sud 

- L ---- - ----- 1__L 
TeI 0236/416221 
Fax0236/417933 
E mail anifmd@amfro 

- ---------- 

C L S U Tecuci i Ilidroelectrica— Sucursala 
Hidrocentrale Bistrita 

CENTRUL OPERATIV — TeI 0233/207103 

W Tel 0236820446 Fax. 0233/213830 

0800800111 
E mail 
hbitrita@hidroelectrtea ro 

Fax 0236811987 
E-mail bmsu@iunic1iu1tecuci ro 

Y

fax : 

A laf, 
/460049 
6/471009 
ice®apmgl anpm ro 

i CJGNM GaIaIi 
tel 0236/460098 

l mail cjgalati®gnm ro 
l AFDJ 

tel 0236/460812 
l fax 0236/460847 

mail secretanat(2lafdi ro 

----------- ---------------------------------------- ,ţ  
., cosU Alti detinători de 

. 	. 
C O S U Operatori economici 

CH potentiali a fi afectati de riscurile 
Lacul Bondoc specifice 

Borş  Aurel 
Tel 0763010838 

UAT/ CUP 
Lac Parcul Carol 1 
Lac Parcul Oltea Doamna 
Tel 0737010319 

0725802164  
Flux operativ 

Flux AtenţionariiAvertizari 0725802 14 
Fax 02368203 12 - idrologice ş i h 	meteorologice 
_________ .--* _.... 	............... 
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Anexa 6 

Pragurile pentru precipita ţiile măsurate, care pot avea impact 
asupra stării hidrologice, pentru care se emit inform ări de 

precipitaţii 

a) pragul de atenţie - precipitaţii care totalizează  cantităţi de 1 5 1!mp in maxim 3 ore; 

b) pragul de alertă  - precipitaţii care totalizează  25 l/mp in maxim 6 ore; 

c) pragul de pericol - precipitaţii care totalizeaz ă  25 1/mp/1 oră  si care pot produce 

creteri brute de niveluri pe cursurile de ap ă, curgeri intense de strat de ap ă  pe versanţi. 

La depă irea acestor praguri de precipita ţii se transmit valorile înregistrate de 

către personalul de specialitate din cadrul Administra ţiei Naţionale Apele Române 

conform fluxului informaţional intern. 

Sef B.M.S.gent de Inundatii 
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Conform ,,Regulamentului privind gestionarea situaliilor de urgenţă  generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă  şipoluări marine în zona costieră  anexa la Ordinul minitrilor 
M.A.I. si M.M.P. nr. 1921142212012 mărimile caracteristice de ap ărare împotriva inundaţiilor 
sunt: 

Art. 11. - (1) Mărimile caracteristice de apărare împotriva inunda4iilor sunt: 

A. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de ap ă : 
a) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului 
exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia; 
b) cota fazei a II-a de ap ărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la 
jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare; 
c) cota fazei a III-a de ap ărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1 ,5 m sub 
cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a 
dimensionat digul respectiv sau la dep ăşirea unui punct critic. 

B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de ap ă, în secţiunile staţiilor hidrometrice: 
a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil dup ă  un 
interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilen ţă  sporită  în cazul desfăşurării unor activit ăţ i 
expuse la inundaţii; 
b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc rev ărsări importante care 
pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice; 
c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare m ăsuri deosebite de evacuare a 
oamenilor şi bunurilor, restric ţii Ia folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor 
măsuri deosebite în exploatarea construc ţiilor hidrotehnice. 

Art. 12. - În cazul pericolului de inunda ţii prin aglomerarea gheţurilor şi 
revărsarea apelor, se stabilesc urm ătoarele mărimi caracteristice: 

a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de ap ă  şi apar mici 
îngrămădiri; 
b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă  se aglomerează  şi cresc nivelurile în amonte; 
c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând z ăpoare ce conduc la producerea de 
pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval. 



exa 

MĂSURI PREVENTIVE, 01ERATIVE Si DE REABILITARE 
PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

GENERATE DE INUNDAŢII 

I. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE 

1. Organizarea avertiz ării - alarmării popula ţiei pe întregul teritoriu al unil ăţii 
administrativ - Ieritoriale (inclusiv satele apar ţinătoare) 

1. 1. Constituirea documentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în 
situaţii de urgenţă  prin asigurarea elaborării următoarelor documente; HCL 136 din 
29. 06.201 7 hotărât în Consiliului local al Municipiului Tecuci. 

1.2. Stabilirea responsabilităţilor pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din 
zonele de risc la inundaţii şi stabilirea modalităţilor concrete şi a acţiunilor ce se desj şoară  
pentru transmiterea mesajelor de avertizare conform HCL 136 din 29.06.2017 hotărât în 
Consiliului local al Municipiului Tecuci. 

J. 3. Stabilirea personalului şi condiţiilor necesare pentru instituirea serviciului de 
permanenţă  la sediulprimăriei Municipiului Tecuci, conform HCL 136 din 29.06.2017. 

1.4. Realizarea, întreţinerea, funcţionarea legăturilor şi asigurarea mUloacelor  de 
înştiinţare, avertizare şi alarmare, în situaţii de inundaţii, conform contractului încheiat anual 
cuS.C. AXATEL SER VICE S. R. L. 

1.5. Asigurarea sistemului de comunicaţii între Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă  Tecuci şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  
Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu 
Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Galaţi. 

2. Întocmirea Planului local de ap ărare împotriva inunda ţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale 

2.1. Elaborarea, avizarea şi aprobarea Planului local de apărare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor şipoluărilor accidentale. 

2.2. Identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii ajlate pe raza unităţii 
administrativ - teritoriale (revărsări cursuri de apă  scurgeri de pe versanţi, poduri cu secţiuni 
subdimensionate, ape interne) şi evidenţierea lor în Planul local de apărare împotriva 
inundaţiilor. 

2.3. Cuprinderea în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor a elementelor 
strict necesare din Planul de acţiune în caz de accidente la baraj, când situaţia o impune. 

1 



3. Organizarea evacu ării în situagii de urge,zg ă  

3.1. Întocmirea şi actualizarea Planuiui de evacuare a populaţiei şi bunurilor 
materiale în situaţii de urgenţă. Nr. de înregislrare 75009 din 04.02.2016. 

4. Constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de inlerven ţie în caz de inundaţii 

4. 1. Stabilirea necesarului de materiale şi mjloace de intervenţie, în conformitate cu 
prevederile Anexei nr. 12 la Regulamentulprivind gestionarea situa ţiilor de urgenţă  generate de 
inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 1. 422119212012. 

4.2. Asigurareafondurilor necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de 
materiale şi mjloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor. 

4.3. Asigurarea dotării Stucturii de intervenţie pentru Situaţiile de Urgenţă  cu 
materiale şi mjloace specfice interven ţiei. 

4.4. Încheie conven ţii cu operatorii economici din zonă, pentru acordarea 
sprjinului (cu materiale şi mjloace de intervenţie) în situaţii de urgenţă. 

5. Organizarea periodic ă  a aqiunilor de con ştientizare a popula ţiei asupra riscului pe 
care îl reprezint ă  inundajiile şi asupra m ăsurilor care trebuie întreprinse de Jecare cet ăgean 
pentru diminuarea pagubelor. 

5.1. Asigurarea ajişării în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare 
împotriva inundaţiilor. 

__• 
 

5.2. Organizarea periodică  de acţiuni cetăţeneşti, pentru conştientizarea populaţiei 
, 	asupra măsurilor care trebuie întreprinse de flecare cetăţean, înainte, pe timpul şi după  

producerea inundaţiilor. 

6. Implementarea m ăsurilor de reducere a riscului de inunda ţii 

6. 1. Realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere 
a apelor pluviale, precum şi întreţinerea cursurilor de apă  de pe raza localităţii, în vederea 
asigurării scurgerii apelor mari. 

6.2. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc •la inundaţii. 
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/. /ilragerea aejonaari 

7.1. Asigură  alragerea de jbnduri penlru realizarea lucrărilor cu rol de apărare 
e 	• împotriva inundaţiilor de inleres local, inclusiv penlru amenajarea şi întreţinerea formaţiunilor 

torenţiale ajlate pe terenuri din domeniulpublic al administraţiei locale. 

8. Coordonarea exerci ţiilor privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgen ţă  
generate de inunda ţii, la nivelul unităţii administrativ-teritorialei.. 

8. 1. Organizarea anuală  a exerciţiilor de simulare pentru verficarea modului de 
funcţionare a jluxului informaţional la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  al 
municipiului Tecuci conform Planului cu Principalele Activit ăţi întocmit anual. 

8.2. Organizarea cel puţin odată  la doi ani a exerciţiilor de alarmare publică  a 
populaţiei. 

8.3. Organizarea exerciţiilor de intervenţii la inundaţii 

11. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢII 
11.1. La înregistrarea /prognozarea: 

- pragului de atenţie - pentru precipita ţii prognozate/ măsurate,care totalizeaza cantitati de 

1 5 1/mp in maxim 3 ore si care pot avea impact asupra st ării hidrologice; 

- cotei de atenţie - C.A - pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de ap ă, în secţiunile 

staţiilor hidrometrice; 
- Faza I de apărare - pentru zonele îndiguite ale cursurilor de ap ă  i!sau la gheţuri; 

1. Luarea m ăsurilorpentru înl ărirea capacit ăţii de răspuns, prin: 
1.1. Convocarea în şedinţă  extraordinară  a Comitetului Local pentru Situaţîi de 

Urgenţă  al municipiului Tecuci, înfunc ţie de situaţia concretă  din teren. 
1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea 

primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice. 
1.3. Asigurarea funcţionării jluxului înformaţional între Comitetul Local pentru 

Situaţii de Urgenţă  al municipiului Tecuci şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă  Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureti pentru Situaţii de 

Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Gala,ti. 

2. Avertizarea popula ţiei, instituţiilor şi operatorilor economici. 
2. 1. Avertizarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, cauzate 

în principal de scurgeri de pe versanţi şi revărsări ale unor cursuri de apă  mici. 

2.2. Informareapopulaţiei cuprivire la măsurile urgente care trebuie aplicate. 

3. Eliminarea!diminuarea riscurilor unor eventuale inunda ţii. 

3 
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i. es;uururea uciiunuor ue iimuare a erecieior unor evenruaie 
special din scurgeri dc pe versan(i sau revărsări aie unor cursuri de apă  mici. 

11.2. La înregistrarea /prognozarea: 
- pragului de alertă  - pentru precipita ţii prognozate/ măsurate, care totalizeaza cantitati de 

25 1/mp in maxim 6 ore si pot avea impact asupra st ării hidrologice; 
- cotei de inunda ţie - c.I. - pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de ap ă, în secţiunile 

staţiilor hidrometrice; 
- Faza 11 de apărare - pentru zonele îndiguite ale cursurilor de ap ă  i/sau la gheţuri; 

1. Luarea m ăsurilorpentru înt ărirea capacit ăţii de răspirns, prin: 
1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă  al municipiului Tecuci, ori de câte ori situaţia o impune. 
1. 2. Instituireapermanenţei la sediul primăriei. 
1.3 Asigurarea funcţionării jluxului informaţional între Comitetul Local pentru 

Situaţii de Urgenţă  al municipiului Tecuci şi Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă  Judeţean /al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu 
Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Galaţi. 

2. Pune în aplicare m ăsurile adoptate prin 1,ot ărârea Comitetului Localpentru Situa ţii de 
Urgen(ă  al municipiului Tecuci/ordin alprefectului la nivelul unit ăţii administrativ .c  leritoriale şi 
cele prev ăzute în planul de ap ărare împotriva inunda ţiilor, planul de evacuare, schema 
organizării avertiz ării şi alarm ăriipopulaţieL 

2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la 
inundaţii depe raza unităţii administrativ - teritoriale. 

2.2. Informareapopulaţiei cuprivire la măsurile urgente care trebuie aplicate. 
2.3.Supravegherea permanentă  a cursurilor de apă  şi a construcţiilor hidrotehnice 

cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale. 
2.4. Luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă  generate 

de inundaţii. 

3. Evacuarea popula ţiei în conformitate cu Planul de evacuare. 
3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor 

materiale în afara zonelorpotenţial inundabile. 
3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi. 
3.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, injiltraţii şi 

din precipitaţii. 
3.4. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. 
3.5. Aplicarea măsurilor sanitar - epidemice necesare prevenirii epidemiilor. 

11.3. La înregistrarea Iprognozarea: 
- pragului de pericol - pentru precipitaţii prognozate/ măsurate, care totalizeaz ă  cantităţi 

de 25 lImp în maxim o oră  şi pot produce creteri bru şte de niveluri pe cursurile de ap ă, curgeri 
intense de strat de apă  pe veresanţi; 
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- cotei de pericol -U.I. - 
staţiilor hidrometrice; 

- Faza 111 de apărarc - pentru zonele îndiguite ale cursurilor de ap ă  şi/sau la ghe ţuri; 

1. Adoptarea in ăsurilorpentru înl ărirea capacil ăţii de răspuns, prin: 

1.] Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă  imediat dupăprimirea avertizărilor şi ori de căte ori situaţia o impune. 

1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 

1.3 Asigurarea funcţionării Jluxului informaţional între Comitetul Local pentru 
Situaţii de Urgenţă  al municipiului Tecuci şi Cenlrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean /al 
Municipiului Bucure şti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului 
de Gospodărire a Apelor Galaţi. 

2. Aplicarea m ăsurilor adoptale prin Iiot ărârea Comitelului Local penlru Situajii de 
Urgenjă  al municipiului Tecuci / ordin al prefectului la nivelul unit ăţu adminislrativ - leritoriale 
şi cele prev ăzute în planul de ap ărare împolriva inundajiilor, planul de evacuare, schema . 
organiz ării averliz ării şi alarm ăriipopula ţieL 

2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la 
inundaţii, de pe raza unităţii administrativ - teritoriale. 	 . 

2.2. Informareapopulaţiei cuprivire la măsurile urgente care trebuie aplicate. 

2.3. Supravegherea permanentă  a cursurilor de apă  şi a construcţiilor hidrotehnice 
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor depe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale. 

2.4. Adoptarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă  generate de 
inundaţii. 

3.Evacuareapopula ţiei în conforrnitale cuplanul de evacuare. 

3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor 
materiale în afara zonelorpotenţial inundabile. 	 . 

3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi. 

3.3. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. 

3.4. Coordonarea ,  aplicării măsurilor sanitar-epidemice necesare prevenirii 
epidemiilor. 
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i.). ldenlzţzcarea viclimelor, sznis1raz1or şz uilocmzrea sltuaţlei cu 
dispărute. 

3.6. Întreprinderea demersurilor penlru acordarea asistenţei religioase ş i 
înhumarea victimelor. 

3.7. Colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte. 

111. MĂSURI DE REABILITARE 

1. 	Evaluarea pagubelor produse de iiiunda ţii pe teritoriul unit ăţii administrativ- 
teritoriaL 

1. J. Constituirea Comisiei locale peniru evaluarea pagubelor produse de inundaţii. 

- Emite dispozi ţia privind constituirea Comisiei pentru evaluarea pagubelor produse 
de inundaţii. 

- Dispune centralizarea pagubelor produse de inundaţii (fizic). 

- Urmăreşte şi sprijină  activitatea Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită  din 
specialişti, numită  prin ordinul prefectului. 

- Semneaz ă  Procesul Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse de 
inundaţii. 

- Semneaz ă  Procesul Verbal de calamităţi întocmit de c ătre deţinători, pentru 

construcţiile hidrotehnice afectate de viituri. 

- Asigură  elaborarea şi transmiterea Raportului de sinteză  privind efectele 

inundaţiilor, conform prevederilor Anexei 9 la Regulamentul privind gestionarea situa ţiilor de 

urgenţă  generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al 

ministrului administraţiei şi internelor rir.1.422/19212012. 

2. Aplicarea m ăsurilor adoptate prin hot ărâre Comitetului Local pentru Situa ţii de 
Urgen ţă  a municipiului Tecuci, dup ă  încetareafenomenelor Jiidrologice periculoase. 

2. J. Informarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie aplicate. 

- Asigură  anunţarea populaţiei, prin intermediul sistemu1ui de avertizare-alarmare, 

cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să  le desfăşoare. 

- Urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de restricţie a consumului de apă  şi 

alimente pnă  la revenirea stării de norma1itate. 

2.2. Coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor. 
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- ooraoneaza reparti ţia rorţelor ş I m 
afectate. 

- Asigură  participarea cet ăţenilor la ac ţiunile de refacere şi reconstruc ţie. 

2.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenile din revărsări, injiltraţii şi 
din precipitaţii. 

- Analizează  capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru 
evacuarea apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale). 

- In situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicit ă  sprijin din partea 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul Jude ţean pentru Situaţii de Urgenţă  Galaţi - 
evacuarea apei din cl ădiri, uiităţi1e teritoriale ale Agen ţiei Naţionale de Imbunătăţiri Funciare - 
evacuarea apei din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armat ă, societăţi de salubrizare ş i 
canalizare). 

- Interzice efectuarea de bre şe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte 
fră  acordul prefectului şi aprobarea Comitetului Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 

2.4. Adoptarea măsurilor de salubrizare a surselor şi instalaţiilor de alimentare cu 
.- apă  şi a terenurilor care aufost afectate. 

- Identifică  instituţiile şi persoanele specializate în vederea execut ării salubrizării şi 
aplicării măsurilor sanitar - epidemice în zonele afectate. 

• 	2.5. Adoptarea măsurilor penlru refacerea infrastructurii afectate (căilor de 
comunicaţie şi a podurilor, refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor 
la conductele de apă  şi gaze). 

- Identifică  resursele financiare necesare refacerii infrastructurii. 
- Dispune măsurile pentru reluarea activit ăţii instituţiilor şi operatorilor economici 

afectaţi. 	 • 
2.6. Identficarea resurselor materiale şi jinanciare necesare refacerii locuinţelor,  

avariate sau distruse. 
- Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare materiale şi financiare în vederea 

refacerii gospod ăriilor afectate. 

MĂSURI PREVENTIVE ŞI OPERATIVE PENTRU 
MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  GENERATE 

DE SECETĂ  HIDROLOGICĂ  

I. MĂSURI PREVENTIVE SI DE PREGĂTIRE 

1. Organizare a sistemului de avertizare a popula ţiei în situaţii de secetă  Iiidrologic ă. 

- Asigură  prezentarea în şedinţă  ordinară  a Comitetului Local pentru Situa ţii de 
Urgenţă  al municipiului Tecuci, în prezen ţa utilizatorilor de apă  de pe teritoriul unităţii 
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administrativ - teritoriale, a princlpalelor prevederl aie IIanului de restrlc ţii ş 1 tolosire a apei 
perioadele deficitare elaborat de c ătre Adrninistraţia Bazinală  de Apă . 

- Dispune identificarea c ăilor de informare a popula ţiei asupra modului în care se 
introduc restric ţiile de apă  în situaţii de urgenţă  generate de secet ă  hidrologică, precizând că : 

- în prima etapă  se reduc debitele pentru iriga ţii, 

- în a doua etapă  se reduc debitele pentru amenaj ările piscicole, 

- în a treia etap ă  se restricţionează  treptat debitele pentru folosin ţele 

industriale 

- în a patra etapă  numai în situaţii deosebite se introduc restric ţii interrnitente 
în alimentarea cu ap ă  a populaţiei. 

2. Aplicarea corespunz ătoare a restric ţiilor, în situaţii de urgen ţă  generate de secet ă  
hidrologic ă. 

- Dispune verificarea tuturor utilizatorilor de ap ă  în ceea ce prive şte întocmirea 
-  Programului de restric ţii în alimentarea cu apă  în caz de secetă,, conform prevederilor Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind 
elaborarea planurilor de restric ţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. 

IL MĂSURI O1ERATIVE DE INTERVENŢIE 

11.1. FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE 

1. Convocarea în şedinţă  extraordinar ă  a Comitetului Localpentru Situa ţii de Urgenţă  al 
municipiului Tecuci. 	 . 	 . 

- Stabile şte măsuri pentru raţionalizarea consumului de apă  pe teritoriul unităţii 
administrativ - teritoriale, prin limitarea volumelor de ap ă  folosite pentru udatul străzilor şi al 

spaţiilor verzi. 

, 	 - Solicită  operatorilor economici luarea m ăsurilor pentru liinitarea pierderilor de ap ă  
şi pentru pregătirea instalaţiilor de alimentare de rezerv ă  din apa subterană  sau din alte surse de ap ă. 

2. Adoptarea m ăsurilor pentru identijicarea unor surse suplimentare de alimentare cu 
apă  a populaţiei 

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

11.2. FAZA DE RESTRICŢII 



a 
municipiului Tecuci. 

- Aduce la cuno ştinţa membrilor Comitetului Local etapele de restric ţii instituite de 
Administraţia Bazinală  de Apă  pentru utilizatorii de apă  de pe raza unit ăţii administrativ - 
teritoriale. 

2. Informarea popula ţiei cu privire la m ăsurile care trebuie aplicate. 

- Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul posturilor locale de radio şi 
televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situa ţii de Urgenţă  şi Structurilor Voluntare 
pentru Situaţii de Urgenţă  constituit al municipiului Tecuci, cu privire la restric ţiile instituite pe 
raza unităţii administrativ - teritoriale şi măsurile prioritare care trebuie întreprinse. 

- Dispune verificarea modului în care popula ţia şi operatorii economici respect ă  
măsurile de restric ţie. 

3. Asigurarea surselor suplimentare pentru alimentarea cu ap ă  a populaţiei şi 
animalelor. 

- Dispune întocmirea Proceselor - Verbale de calamit ăţi pentrii surse suplimentare 
de alimentare cu ap ă, conform Anexei nr. 1 O din Regulamentul privind gestionarea situa ţiilor de 
urgenţă  generate de inundaţii şi secetă  hidrologică  aprobat prin Ordinul comun al ministrului 
mediului şipădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012 şi înaintarea lor 
către Comitetul Judeţean pentru ;  Situaţii de Urgenţă  Galaţi în vederea elaborării proiectului de 
Hotărre a Guvernului pentru alocarea în regim de urgen ţă  a sumelor necesare realiz ării acestor 
surse. 

- Solicită  ajutorul Inspectoratului pentru Situa ţii de Urgenţă  Judeţean Galaţi şi a altor 
operatori economici pentru asigurarea aliment ării cu apă  a populaţiei şi animalelor prin transportul 
cu cisterna sau a altor mijloace. 

ATRLBUŢII ALE AUTORITĂTILOR PUBLICE LOCALE 

Conform Regulamentului privind gestionarea situa ţiilor de urgen ţă  generate de inunda ţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc ţii Izidrotelinice, polu ări accidentale 
pe cursurile de ap ă ArL 29 alin. (2), anexa la Ordinul mini ştrilor M.M.P. şi M.A.L nr. 
1921142212012, primarii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situa ţiilor de 
urgenţă  generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc ţii 
hidrotehnice şi poluări accidentale: 

a) asigură  personalul şi condiţiile necesare pentru instituirea serviciului de permanen ţă  
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; 



populaţiei asupra riscului pe care îl prezint ă  inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc 
întreprinse de fiecare cet ăţean pentru diminuarea pagubelor; 

d) asigură, prin agenţii de inundaţii, întocmirea planurilor locale de ap ărare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor 5i poluărilor accidentale, afî şarea extraselor din acest planuri din care au fost 
excluse informaţiile coniidenţiale pe pagina de intemet a instituţiei şi la sediul primăriilor; 

e) asigură, prin agenţii de inundaţii,centralizarea datelor privind urm ările 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 materia1e şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea 
poluărilor accidenta1e la nivelul prim ăriilor, pentru întreţinerea şi repararea construc ţiilor 
hidrotehnice din administrare proprie şi întreţinerea a1biilor cursurilor.de  apă  în zona localităţilor; 

g) asigură  realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere 
a apelor pluvia1e, îndep ărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă,  din 
secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor; 

h) dispun agenţilor de inundaţii aiişarea în locuri publice a semnifîca ţiei codurilor de 
culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi sennifîcaţia semnalelor de 

- alarmare acustic ă  a populaţiei; 
i) asigură, prin Structurile voluntare pentru situa ţii de urgenţă, constituite la nivelul 

municipiului Tecuci supravegherea permanent ă, pe timpul apelor mari a secţiunilor. podurilor şi 
podeţelor sibdimensionate de pe raza localit ăţii pentru prevenirea inundaţiilor; 

j) organizează  anual şi ,ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor Comitetului 
local constituit la nivelul municipiului Tecuci, asupra atribu ţiilor ce le revin pentru 
avertizarea/alarmarea popu1a ţiei din satele apar ţinătoare comunelor; 

k) asigură  fondurile necesare dot ării Structurilor voluntare pentru situa ţii de urgenţă  cu 
materiale şi mijloace specifîce interven ţiei, la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi accidente la 
construcţii hidrotebnice; 

1) asigură  întocmirea Proceselor verba1e de calainit ăţi în vederea suplimentării surselor 
de apă  potabilă  pentru populaţie în perioadele de secet ă  bidrologică. 

PREŞED]TE C.L.S.U, 

Cătălin Constantin IIURDUBAJE 



ANEXA 9 

MASURI DE INTERVENTIE 
LA POLUARI ACCIDENTALE 

I. CURSURI DE APA 

A. Indiferent de natura poluantului 
o In cazul poluarii produse in perioade in care debitul cursului de 

apa poluat este redus si pot fi indeplinite conditiile de blocare a 
albiei si de evacuare (pompare) a volumului de apa poluat, se va 
proceda ca atare, respectandu-se conditiile legale de inmagazinare 
temporare a apei afectate. Ulterior, apele alterate vor fi prelucrate 
(epurate/depoluate) de catre unitatile abilitate. 

B. Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc) 
• Se amplaseaza in sectiunea de interventie baraje plutitoare in 

numar sufficient astfel incat unda poluatoare sa nu depaseasca 
ultimul baraj din aval. 

• Se imprastie material absorbant, din aval spre amonte, specific 
tipului de poluant pe intreaga suprafata a corpului de apa afectat. 

• Se colecteaza materialul absorbent dupa expirarea timpului de 
absorbtie specific si se depoziteaza controlat in vederea 
neutralizarii. 

• In cazul baraj elor plutitoare absorbante, acestea se inlocuiesc 
imediat dupa saturarea acestora. Barajul saturat nu se va indeparta 
decat in conditiile in care exista sau se amplaseaza aval de acesta 
unul sau mai mu1te (dupa caz) baraje nesaturate. 

• Se recolteaza si se depoziteaza controlat vegetatia acvatica 
afectata. 

• Se colecteaza si se depoziteaza controlat fauna acvatica afectata. 

C. Poluare cu produse dizolvabile in apa 
o Functie de timpul minim de propagare a undei de dilutie, se va 

solicita detinatorilor de acumulari de apa evacuarea debitului 
necesar realizarii unui grad de dilutie corespuirzator astfel incat 
ecosistemul acvatic sa fie cat mai putin afectat. 

o In corpul de apa poluat vor fi administrate substante neutralizante 
(antidot) in conditiile in care acestea nu agraveaza impactul 
ecologic. Administrarea neutralizantului va fi efectuata dinspre 
limita aval a zonei poluate spre arnonte, operatiunea fiind 



continuata pana la inregistrarea parametrilor fizico-chimici 
anteriori poluarii. 

D. Poluare cu produse autolestante 
• In cazul in care debitul cursului de apa este suficient de scazut, se 

procedeaza la bararea albiei amonte de locul producerii poluarii 
pentru a permite accesul Ia patul albiei pentru indepartarea 
reziduurilor depuse si pentru impiedicarea antrenarii acest6ra in 
aval. 

• Se va proceda la indepartarea stratului superficial de pamant aflat 
in zona de impact cu produsul poluator. 

• Materialul recoltat se depoziteaza controlat si se neutralizeaza 
(dupa caz). 

E. Poluare cu produse in suspensie 
o Se neutralizeaza prin administrare de substante specifice - in cazul 

in care exista posibilitatea neutralizarii. 
o Se administreaza substante specifice pentru decantarea poluantului 

prin coagulare - f1oculare. Reziduul decantat se trateaza ca la 
punctul D. sau se iau masuri pentru hidrotransportul acestuia pana 
la o sectiune de interventie din aval in care se pot recolta!extrage 
din a1bie. 

o Functie de vitezele de decantare ale poluantului, se amenajeaza 
obstacole in albie pentru a micsora viteza apei si respectiv timpul 
de decantare. 

o Se amplaseaza baraje filtrante pentru retinerea suspensiilor. 

F. Poluare cu produse spumante/detergenti 
o Se amplaseaza baraje plutitoare si se procedeaza la colectarea 

spumei aglomerate la baraje. 
o Se solicita la detinatorii de acumulari de apa cresterea debitelor 

evacuate pentru realizarea dilutiei undei poluante. 

G. Poluare terinica 	 . 
o Se solicita la detinatorii de acumulari de apa cresterea debitelor 

evacuate pentru realizarea dilutiei si scaderea temperaturii apei. 

11. LACURI NATURALE SAU ARTIFICIALE 

A. Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc) 
o Se amplaseaza baraje neabsorbante pentru oprirea si iz1area 

produsului poluant in scopul prevenirii extinderii peliculei pe 
suprafata lacului. Barajul se va lesta astfel incat atat actiunea 
valurilor sa nu permita deversarea acestuia, cat si sa asigure 
interceptarea intregii grosimi a peliculei de poluant. 



• Se intervine in zona afectata cu rnaterial absorbant adecvat. dupa 
saturare, rnateriaiul absorbant se recolteaza si se depoziteaza in 
conditij de siguranta. 

• In cazul poluarii cu produse petroliere, se pot utiliza motopompe 
echipate cu sistern de separare si recuperare a hidrocarburilor. 

• Se recolteaza si se depoziteaza controlat fauna si flora afectata. 

B. Poluare cu produse dizolvabile in apa 
o Functie de timpul minim de propagare a undei de dilutie, se va 

solicita detinatorilor de acumulari din amonte evacuarea unor 
volume de apa necesare realizarii unui grad de dilutie 
corespunzator astfel incat ecosistemul acvatic sa fie cat mai putin 
afectat. 

o Vor fi administrate substante neutralizante (antidot) in conditiile in 
care acestea nu agraveaza impactul ecologic, operatiunea fiind 
continuata pana la inregistrarea parametrilor fizico-chimici 
anteriori poluarii. . 

111. POLUAREA CORPURILOR DE APA SUBTERANE 

Caracteristicile Iitologice ale Platformei Moldovenesti, 
reprezentata prin depozite cuaternare si tertiare dispuse peste formatiurii mai 
vechi cretacice, siluriene si chiar presiluriene, au fost favorabile âcumularii de ape 
subterane la diverse adancimi dar care datorita conditiilor climatice si de strat au, 
in general, debite reduse si continut ridicat in saruri. 

Calitatea apelor subterane este urmarita prin analize fizico-chimice 
ale probelor prelevate din forajele din reteaua hidrologica de stat. 

Cauzele poluarii apelorfreatice sunt urmatoarele: 
o Conditiile si procesele hidrogeologice naturale care favorizeaza trecerea in 

solutie a diferitilor anioni si cationi. 
o Dezvoltarea intensiva a agriculturii in ultimele decenii, utilizarea excesiva 

a ingrasamintelor chimice pe baza de azot si fosfat •si a pesticidelor a 
condus la acumularea in sol a unora dintre acestea (sau a produsilor de 
degradare). • 

o Particularitatile climatice, hidrogeologice si exploatarea sistemului de 
irigatii au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol si migratia 
substantelor rezultate din aceste procese. 

o Depozit de reziduuri-gunoi menajer sau industrial, deseuri rezultate din 
• procese tehnologice necontrolate. 
o Avarii la canale sau conducte de transport ape uzate, produse industriale. 
o Avarii la rezervoarele pentru irimagazinarea diferitelor lichide •  poluante. 

• 	o Accidente de circulatie a camioanelor, cisternelor folosite pentru 
transportul lichidelor nocive. 	 • 



Masuri de combatere a poluarii apelor subterane - trebuie reaiizate 
rapid de la caz ia caz prin 

urmatoarele procedee: 
• Oprirea circulatiei lichide prin canale si conducte. 
• Colectarea substantelor poluante cu ajutorul materialelor absorbante. 
• Evacuarea, prin puturi de captare amplasate in aval fata de curentul 

subteran si de zona de infiltrare a poluantului, apei subterane poluate prin 
pompare. 

• Captarea apei poluata printr-un dren asezat prpendicu1ar pe directia de 
curgere a apei subterane. 	 . 

• Dezafectarea depozitelor. 
• Construirea de ecrane impermeabile din argila pe fundul ta1uzului 

depozitelor. 
• Instituirea zonelor de protectie sanitara. 
• Transvazarea substantei nocive in alt mijloc de transport. 
• Anuntarea producerii poluarii la C.L.S.U.-urile din aval. 
• Oprirea alimentarii cu apa din subteran (captari locale sau in sistem 

centralizat) amplasate pe directia de curgere a apei subterane poluate. 
Asigurarea conditiilor de alimentare cu apa a populatiei si a anim 
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Anexa nr. 12 

ATRIBUTIILE AGENTULUI DE INUNDATII 

AGENTUL DE INUNDATII VA INDEPLINI IN PR1NCIPAL URMATOARELE 
ATRIBUTIILE: 

a) Colaboreaza permanent cu seful formatiunii aval Barlad Tecuci din cadrul Sistemului de 
gospodarire a apelor Galati, pentru aspecte privind privind starea tehnica si functionala a constructiilor 
hidrotehnice cu rol de aparare si a cursurilor de apa de pe raza UAT municipiul Tecuci; 

b) Asigura intocmirea Planului local de aparare impotriva inundatiilor,gheturilor si poluarilor 
accidentale,afisarea extraselor din aceste planuri la sediul si pe pagina de internet Primariei 
municipiului Tecuci; 

c) Asigura intocmirea si transmiterea Rapoartelor operative si a celor sinteza privind 
fenomenele hidrologice periculoase ia ISUJ Galati si la COSU al SGA Galati,conform prevederilor 
anexelor nr. 8 si nr. 9 din Regulamentul privind gestionarea situatiilor generate de inundatii,aprobat 
prin Ordinul comun nr. 192/1422 / 2012; 

d) Asigura organizarea periodica a unor actiuni de constientizare a populatiei asupra riscului pe 
care-1 prezinta inundatiile si asupra masurilor care trebuie intreprinse de fiecare cetatean pentru 
diminuarea pagubelor; 

e) Asigura aflsarea in locuri publice a semnificatiei codurilor de culori pentru avertizarile 
meteorologice si hidrologice precum si semnificatia semnalelor de alarmare acustica a populatiei. 



SEMNIFICA ŢIA SEMNALELOR DE ALARMARE A CUSTICE A POPULA ŢIEI 

Semnalele de alarmare acustice a popula ţiei, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici sunt : alarm ă  aeriană, alarmă  la dezastre, prealarm ă  aeriană  şi încetarea alarmei. 

Durata fiec ărui semnal de alarmare este de dou ă  minute pentru toate mijloacele de 
alarmare, cu excep ţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut. 

a) Semnalul ALARMĂ  AERIANĂ  se. compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu 
pauză  de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune 
din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauz ă  de 2 secunde între ele. 

b) Semnalul ALARMĂ  LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, 
Cu pauză  de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se 
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauz ă  de 5 secunde între ele. 

c) Semnalul PREALARMĂ  AERIANĂ  se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, 
cu pauză  de •12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se 
compune din•3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauz ă  de 6 secunde între ele. 

d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceea şi 
intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune 
dintr-un sunet continuu, de aceea şi intensitate, cu durata de 1 minut. 

Situaţii 
de protecţie Durata Semnificaţia 

civila 

Alarma 11 5 sunete a 4 secunde fiecare, cu Preven a 
. 	.. 	 . 	. 

aenana ,. pauza de 4 secunde intre ele pericolului imediat de lovire a 
. 	. 	. 	. 	.. obiectivului (localitaţii) respectiv 

Alarmă  la 1 5 sunete a 16 secunde fecare, cu Prevenirea popula ţiei asupra pericolului 
dezastre pauză  de 10 secunde între ele produs de dezastre naturale 

Prealarma din 3 sunete a 32 secunde 	
l I. Prealarmarea populatiei despre aparitia 

... fiecare, cu pauza de 12 secunde . 	
i pencolului mediat de lovire a aeriana întreele - obiectivului (localităţii) respectiv 

s « Incetarea sunet continuu, de aceeaşi .. Inştimtarea populatiei despre aceea ca 
alarmei intensitate, cu durata de 2 

. 
. pencolul a trecut minute 
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JUDE ŢUL GALAŢ I 	 805300 TECUCI ,str. 1 decembrie 1918,nr.66, 
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P R I M A R 	 e-mail: registratura@municipiultecuci.ro  
WEB :wwww.primariatecuci.ro 

Telefon secretariat:0236820446, Fax:02368 1 6054 

LISTA PODURILOR sI PODETELOR DIN MUNICIPIUL TECUCI 
Anexa nr. 1 5 

Localizare Tip Material de Vars-  Elemente caracteristice  
constructie ta si L. totala 1.totala 1.totala 1.parapet 

starea L.deschid 1.ap. cale 1.ap. 
fizica roata  roata 

RAUL BARLAD  

Str.Cuza Voda peste Rutier Beton armat 1977 64,80 10 
raul Barlad  62,80  7 
Str.D.Harlescu peste Rutier Beton armat 1989 18,00 10,80 
raul Barlad  7,80  

Str.Vigilentei peste Rutier Beton armat 2002 15 3 
raul Barlad  
Str.Plugului peste Pietoni Fier beton 1977 57,80 2 
raul Barlad  
Pasarela nr.1 zona —  Pietoni Fier beton 1966 9,10 2,45 
Cemicari peste raul 1,30 
Barlad  

DEVIERE RATES  

Str.Cuza Voda peste Rutier Beton armat 1  1972 1  42,00 9,80 
raul Barlad(Rates) ___________ ________ 7,80  

PARAUL TECUCEL  
Str.Elena Doamna Rutier Beton armat 1960 23,00 12 
peste paraul Tecucel  16,60 
Str.Ghica Voda Rutier Beton armat 1935 21 10,80 
peste paraul Tecucel  18  7,80  

Str.Feroviari peste Rutier Beton annat 1975 32,7 10,60 
paraul Tecucel  7,80 
Str.B-dul Victoriei Rutier Beton armat 1928 15,50 . 19,30 
peste paraul Tecucel  10,50  

Str. lDec. 1918 peste Rutier Beton armat 1979 18,00 18,50 
paraul Tecucel  14  

Pasarela Str.Vanatori Pietoni Fier beton 2008 17 1,20 
peste raul Tecucel  

Pasarela Str.Oituz Pietoni Metal 1984 18 1,20 
peste raul Tecucel  

Pasarela Pietoni Metal 1990 18 1,20 
Str.Constitutiei peste 
raul Tecucel  

PESTE CALEA FERATA  

Str.Elena Doamna Rutier Beton armat 1999 56,00 10 
peste calea ferata  7  

Pod feroviar Gara Feroviar Metal 1938 43 
Nord  



Anexal6 
LISTA LUCRARILOR HIDROTEHNICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TECUCI 

AVAND ALTI DETINATORI 

COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUATII DE 

URGENTA TECUCI 

TABELUL LUCRARILOR 
HIDROTEHNICE CU ALTI 

DET1NATORI 

PERIOADA DE PLAN 
2018 - 2021 

Nr.crt. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE DETINATOR 
1 Lacul Bondoc Bors Aurel 
2 Lac Parcul Carol I UAT Tecuci 
3 Lac Parcul Oltea Doamna UAT Tecuci 

PRESEDINTE C .L.S.U, 

Cătălin Constantin HURDUBAIE 



Anexa nr. 17 

Tabelul cu stocul minim de mijloace si materiale de ap ărare 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE MATERIALE SI MIJLOACE DE 
APARARE U.M. 

NECESAR 
CF.NORM.  

EXISTENT DEFICIT 

A. MATERIALE DE APARARE 

21 

Saci de 50/80 cm pentru p ământ din canepă, iută, 
polietileriă  200 1  

1000 
l  

B. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI 
(Se asigura un stoc minim pt 48 ore) Toate utilajele de interven ţie 

C. MIJLOACE DE NTERVENTIE  

27 Motofierastraie (drujbe) buc 4 4 

32 

Autoturisme de teren cu două  diferenţiale dotate cu staţii emisie-
recepţle fixe buc 

 4 4 

40 

Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reincarbabil si 
alte mijloace de iluminat mobile, cu accesorii de rezerv ă  
(încărcator acumulatori, baterii de rezerv ă, becuri, felinare 
,făclii) 

buc. 

 100 100  

41 Galeţi sau canistre de 10-20 1 si căni pentru apă  buc 10 10  

44 Cazmale cu cozi buc. 10 10  

45 Lopeţicucozi buc. 100 100  

46 Tâmacoape cu cozi buc. 2 2 

47 Sape cu cozi buc. 2 2 

49 Căngi de fier cu cozi buc. 2 2 

58 Aparat foto buc. 4 1 3 

65 Telefoane mobile buc. 50 50  

67 Staţie totală  cpl 1 1 

75 

Sirene, difuzoare pentru alarmă,inclusiv materiale necesare 
montării buc. 

 23 23  

D. MIJLOACE FIXE DIVERSE  

83 Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă  sau furtun buc. 4 4 

84 Motocositori (multifuncţionale) buc. 2 2 

85 
Utilaje terasiere -buldozer,excavator- cu piese de schimb 
aferente 

buc  j j 

93 Incărcător 1lonta1 buc 1 1 

94 Miniutiilaj multifuncţional buc 1 1 

95 Remorcă  auto buc 2 2 

101  Grupuri electrogene cu anexe pentru iluminat buc. i 1 

102 Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru re ţeaua de reflectoare) buc. 
2 2 

104 Corturi impermeabile buc. 1 i 

107 Mantale de ploaie cu glugi buc. 200 200  

i 1 8 Aparat radio +TV buc. • 	 1 1 

1 din 2 



E-MATERIALE sI MIJLOACE PENTRU INTERVENTII LA GHETURI 

F. MATERIALE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUARILORI 

1651Măşti de gaze 	 J buc.  J 	301 	301 

Presedinte C.L.S.U. 

2 din 2 



Anexa 18 
MODEL 

DE RAPORT OPERATIV sI RAPORT SINTEZA 

ANEXA 8 la regulament 

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERAT1VE PRIVIND EFECTE•LE FENOMENELOR 
H1])ROMETEOROLOGICE PERICULOASE 

Art. 1. - Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice 
şi se transmit astfel: 

*la  nivel Iocal: 
- se întocmesc de c ătre responsabilul nominalizat în planul de ap ărare împotriva inundaţiilor al 

Comitetului local pentru situa ţii de urgenţă ; 
- se aprobă  de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă ; 
- se transmit prin grija primarului c ătre Centrul operaţional judeţean (Inspectoratul Jude ţean 

pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă  din cadrul Sistemului de 
Gospodărie a Apelor. 

*Ia  nivelul deţinătoriilor de construc ţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor: 

- se întocmesc, de c ătre unitatea afectată  în baza prevederilor planului de apărare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construc ţii hidrotehnice şi poluărilor 
accidentale al sistemului hidrotehnic; 

- se aprobă  de către conducătoruVdirectorul unităţii afectate; 
- se transmit către Centrul operativ al Administra ţiei Bazinale de ApăI Centrul operativ al 

Sistemului de Gospodărire a Apelor. 
*Ia  nivel judeţean: 
- se întocmesc de c ătre Grupul de suport tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel 

local şi puse la dispoziţie de Centrul operaţional judeţean (Inspectoratul Jude ţean pentru Situaţii de 
Urgenţă); 

- se aprobă  de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucure şti pentru Situaţii de 
Urgenţă ; 

- se transmit către Centrul operativ al Ministerului Mediului şi Pădurilor 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 Centrul operaţional 
judeţean. 

Art. 2. - Rapoartele operative vor cuprinde: 
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantit ăţi cumulate de 

precipitaţii căzute pe întreaga perioadă  de producere a acestora, cantit ăţi totale de precipitaţii cumulate cu 
echivalentul în apă  al stratului de zapadă  existent, revărsări cursuri de ape, blocaje ghe ţuri, scurgeri de pe 
versanţi, mărimi caracteristice de ap ărare atinse, debite maxime înregistrate, compara ţia acestora cu 
debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localit ăţ i şi 
râuri, de la un raport la altul; 

2) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), dup ă  următorul model: 

Bazin 	hidrografic, Curs de apă  

Nr municipiul, 	oraşul, pe 	fiecare Cauzele afectării 

1 
comuna/localităţ i comună 	şi Obiective afectate pe 	fiecare 
aparţinătoare/ localitate localitate în parte 

aparţinătoare  



O i ___ 2  3 4 
Comuna - Victime omene şti - 	revărsare 	râu, 
Satul - nr. persoane sinistrate pârâu, 	vale 

- nr. de case din care: nepermanentă  
- distruse (nominalizarea 
- avariate acestuia) 

îj-  1 Z 3 4 
Comuna - nr. anexe gospod ăreşti: - 	blocaje 	de 
Satul - distruse gheţuri 

- avariate - scurgeri de pe 
- 	nr. 	obiective 	socio- versanţi 
economice 	şi 	administrative - 	băltiri, 	ape 
(se 	menţionează 	şcoala, interne 
grădiniţa, 	biserica, 	spitalul, - 	rupere 	dig, 
primăria etc.) avariere baraj cu 
- nr. obiective culturale indicarea 
- zone protejate denumirii 	şi 
- nr. poduri administratorului 
- nr. podeţe lucrării 
- km DN - incapacitate de 
- km DJ preluare a reţelei 
- km DC de canalizare 
- km străzi - alte cauze 
- km drum forestier 
 -kmCF 

- ha teren arabil 
- ha păşuni, fâneţe 
- ha păduri 
- km reţele de alimentare cu 
apă, canalizare 
- nr. fântâni 
- 	nr. construc ţii hidrotehnice 
afectate 	(cu 	menţionarea 
denumirii, 	capacităţilor, 
deţinătorului) 
- reţele electrice, telefonice 
- reţele alimentare cu gaze 
naturale  

TOTAL JUDEŢ  - Victime omeneşti 
Nr. 	total 	localităţi - rir. persoane sinistrate 
afectate - nr. de case din care: 

- distruse 
- avariate 

- nr. anexe gospodăreşti: 
- distruse 
- avariate 
- 	nr. 	obiective 	socio- 
economice 	ş i 	administrative 
(se 	menţionează 	şcoala, 
grădiniţa, 	biserica, 	spitalul, 
primăria, etc.) 
- nr. obiective culturale 
- zone protejate  



- nr. poduri 
- nr. podcţe 
-krnDN 
 -kmDJ 

- krn DC 
- km străzi  

1  3 4 
TOTAL JUDEŢ  - km drum forestier 
Nr. 	total 	localităţi - km CF 
afectate - ha teren arabil 

- ha păşuni, fâneţe 
- ha păduri 
- km reţele de alimentare cu 
apă, canalizare 
- nr. fântâni 
- 	 nr. construc ţii hidrotehnice 
afectate 	(cu 	menţionarea 
denumirii, 	capacităţilor, 
deţinătorului) 
- reţele electrice, telefonice 
- 	 reţele alimentare cu gaze 
naturale  

(3) măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situa ţiilor de urgenţă  generate 
de riscurile specifice: avertizarea popula ţiei, forţe de interven ţie care acţionează, evacuarea populaţiei, 
cazare, alimentarea cu ap ă  potabilă  a sinistraţilor şi obiecte de primă  necesitate. 

Prin fluxul informaţional al Ministerului Mediului şi Pădurilor, raportul operativ va fi completat la 
nivel de Sistem de Gospodărire a Apelor cu urm ătoarele informaţii: 

1) colaborarea cu ţările vecine în conformitate cu Regulamentele comune; 
2) modul de exploatare şi de comportare a construc ţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje 
şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora 
de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor etc.; 

3) măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (t ăierea controlată  a digurilor, 
evacuarea apelor din incinte etc.); 

4) construcţii hidrotehnice afectate. 
Art. 3. - Rapoartele operative se transmit imediat dup ă  primirea informaţiilor primare privind 

producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori 
se impune, iără  a se repeta informa ţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare. 

Art. 4. - Rapoartele operative întocmite la nivel jude ţean vor cuprinde pagubele produse pe 
fiecare unitate administrativ-teritorial ă  (municipiu, oraş, comună) şi pe f1ecare sat apar ţinător acestora, 
precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise pân ă  la încetarea 
fenomenului. 

Art. 5. - Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă  hidrologică  indicându-se în principal: 
a) dacă  a fost aplicat planul de restric ţii şi folosire a apei în perioade deficitare; debitele minime 

înregistrate în sec ţiunile de control care au determinat restric ţiile; folosinţele de apă  restricţionate; măsuri 
de raţionalizare; 

b) modul de asigurare al necesarului de ap ă  în localităţile care dispun de sisteme centralizate de 
alimentare cu apă ; 

c) modul de asigurare al necesarului de ap ă  în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de 
alimentare cu apă ; 



d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de ap ă  potabilă  
pentru populaţie. 

Art. 6. - Rapoartele operative elaborate de institu ţiile/structurile implicate vor fi stocate şi pe 
suport electronic - CD/DVD. 



ANEXA9 
Ia rcgulament 

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ  
privind apărarca împotriva inunda ţiilor, accidcntcior Ia construc ţii hidrotehnice şi secetei 

hidrologice din jude ţul .................... perioada ................ 

Art. 1. - (l) Rapoartele de sintez ă  se întocmesc de c ătre Comitetele judeţene pentru situaţii de 
urgenţă, se aprobă  de către pre şedintele Comitetului Judeţeaiilal Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de 
Urgenţă  şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situa ţii de Urgenţă  şi Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor. 

(2) Rapoartele de sinteză  se întocmesc în baza evaluării f1nale efeetuate la nivelul comitetelor 
locale de către comisii numite de primari, utilizând modelul de raport operativ de la Anexa nr. 8 la 
prezentul regulament, şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construc ţii 
civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, re ţele eleetrice, telefonice, edilitar-gospod ăreşti etc.), 
numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentan ţi ai Administraţiei Naţionale ,,Apele 
Române (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme hidrotehnice), care au responsabilitatea evalu ării 
pagubelor produse eonstruc ţiilor hidrotehnice. 

Comisiile de specialitate numite de prefeeţi vor elabora un proces-verbal dup ă  modelul din Anexa 
- nr. 11 la prezentul regulament. 

Art. 2. - Raportul de sinteză  va eonţine: 
a) evoluţia fenomenelor hidrometeorologiee în raport cu m ărimile caraeteristice de ap ărare 

(cantităţi de preeipitaţii 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 m ărimile caracteristice de 
apărare, debite maxime înregistrate, compara ţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele 
maxime istorice, debite minime înregistrate pe eursurile de apă,  eursuri de apă  seeate, zone în care s-a 
impus introdueerea restric ţiilor), precum şi producerea şi evoluţia poluării accidentale; 

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 eare dispun de sisteme centralizate de alimentare/eare nu dispun de sisteme centralizate 
de alimentare cu ap ă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fhixului 
informaţional de avertizare-alarmare a popula ţiei, funeţionarea fluxului infonnaţional cu ţările veeine); 

c) efectele fenomenelor hidrometeorologice, polu ărilor aecidentale - pagube fizic şi valoric, 
cuprinse într-un tabel întocmit dup ă  modelul de maijos: 

Bazin hidrografic, Obiective afectate  
inunicipiul, oraşul, Cauzele 
comuna/Iocalităţi fj zic 

vaioric afectării 
aparţinătoare/ (mii lei) 

O 1 2 3 
Comuna................(Cod - Victime omeneşti - • revărsare 	râu, 
SIRUTA) ...................... .- nr. persoane sinistrate pârâu, 	vale 
Satul...................(Cod - 	 nr. 	persoane 	accidentate 	sau nepermanentă  
SIRUTA) .................... afectate de îmboln ăviri pe timpul (nominalizarea 

producerii fenomenului perieulos acestuia) 
- nr. de case din care: 

. 

- 	 blocaje 	de 
- distruse gheţuri 
- avariate - scurgeri de pe 

- nr. anexe gospodăreşti: versanţi 
- distruse - 	 băltiri, 	ape 
- avariate  interne 



O 1 2 3 
Comuna ............... Cod - nr. obiective socio-economice 	T - 	 rupere 	d 
SIRUTA) ...................... administrative 	(se 	menţionează  avariere baraj cu 
Satul...................(Cod şcoala, 	grădiniţa, 	biserica, 	spitalul, indicarea 
SIRUTA) .................... primăriaetc.) . denumirii...........ş i.. 

- nr. obiective culturale . administratorului 
- zone protejate lucrării 
- rir. poduri şi podeţe - incapacitate de 
- km DN preluare a re ţelei 
- km DJ de canalizare 
- km DC - alte cauze 
 -kmCF 

- km străzi Pentru a răspunde 
- km drum forestier cerinţelor 
- ha teren arabil Directivei 
- ha păşuni, faneţe 2007/60/CE 	la 
- ha păduri cauze 	se 	vor 
- km reţele de alimentare cu ap ă  şi adăuga, după  caz, 
canalizare şi 	menţiunile: 
- rir. fntâni fluvială, pluvială, 
- animale moarte din apă  fleatică . 
- nr. construcţii hidrotehnice afectate 
(Cu 	menţionarea 	denumirii, 
capacităţilor, deţinătorului) 
- reţele electrice, telefonice 
- reţele alimentare cu gaze naturale 
- 	 pagube 	produse 	de 	poluări 
accidentale cauzate de inundaţ ii 
- alte pagube  

TOTAL JUDEŢ  

. 

. 

- Victime omeneşti Valoare (mii lei) 
Nr. 	total 	localităţi - nr. persoane sinistrate 
afectate ......................... .- 	 nr. 	persoane 	accidentate 	sau 

afectate de îmboln ăviri 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 
-kmDN 
 -kmDJ 
-kmDC 
 -kmCF 

- km străzi 
- km drum forestier  



2_j 
TOTAL JUl)l Ţ 	- ha teren arabil 	 Valoare (mii Iei) 
Nr. 	total 	Iocalităţ i - ha păşuni, fane ţe 
afectate ......................... .- ha p ăduri 

- kni reţele cle alimentare cu ap ă  ş i 
canalizare 
- nr. fantâni 

animale moarte 
- nr. construc ţii hidrotehnice afectate 
(Cu menţionarea denumirii, 
capacităţilor, deţinătorului) 
- reţele electrice, telefonice 
- reţele alimentare cu gaze naturale 
- pagube produse de polu ări 
accidentale cauzate de inunda ţii 
- alte pagube  

d) comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de ap ărare împotriva inundaţiilor, modul 
în care s-a ac ţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de 
acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de func ţionare 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 va con ţine un tabel intitulat ,,Situa ţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri 
întocmit după  modelul de maijos: 

Denumirea 
.. . 	 Propuneri de surse financiare 

construcţiei/deţinator Valoare (mii Iei) pentru refacere 
sau administrator  

ANAR - buget de stat 
Primăria - buget local 
Alţi deţinători - surse proprii ale de ţinătorilor 

- alte surse 

Harta cu impactul şi zonele afectate precum şi Iucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate 
cartografic, prin marcarea cu culoarea ro şie a punctului sau sectorului afectat. 

e) concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbun ătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului 
informaţional decizional, a planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucr ări 
noi cu rol de apărare împotriva inunda ţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de ap ă, posibilităţi de 
realizare a acestora (surse de finan ţare); 

f) raportul se semnează  de către preşedintele Comitetului jude ţean, şeii.il Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă  ş i de către şeful Grupului de suport tehnic. 

Art. 3. - Rapoartele de sintez ă  vor fi stocate şi pe suport electronic - CD/DVD. 
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