
                           Anexa nr.17 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ  BACĂU 
 
MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 
Nr. 
crt. 

 
Masuri pentru avertizarea-alarmarea populatiei la 
primirea avertizarilor hidrologice si meteorologice 
 
 

Masuri la atingerea : 
- cotei de atentie ( CA ) 
- fazei I de aparare la 

diguri 
- fazei I de aparare la 

gheturi 
- pragurilor de avertizare 

la precipitatii  

Masuri la atingerea ; 
- cotei de inundatie ( CI ) 
- fazei II a de aprarare la 

diguri 
- fazei II a de aparare la 

gheturi 
- pragurilor de agravare 

la precipitatii 

Masuri la atingerea : 
- cotei de pericol ( CP ) 
- fazei a III a  de aparare 

la diguri 
- fazei a III a de aparare 

la gheturi 
- “ Meteor rosu “ pentru 

precipitatii 

Masuri la iesirea din starea 
de urgenţă  

Formatii de interventie  
alcatuite din localnici 

Responsabili cu actiunile de 
aparare 

 - Primirea avertizărilor hidrologice şi 
meteorologice de către personalul de serviciu de 
la sediul primăriei; 

- Înştiinţarea populaţiei prin mijloacele  fir şi radio  
din dotarea comitetului local; 

- Înştiinţarea populaţiei prin presă, radio-TV 
locale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Convocarea Comitetului 
Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Bacău; 

• Instituirea permanentei la 
Centrul Operativ (punctul 
de comandă); 

• Verificarea si pregatirea 
stocului de aparare; 

• Instruirea formatiilor de 
interventie; 

• Supravegherea cursurilor 
de apa; 

• Informarea Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă- Inspectoratul 
judeţean pentru situaţii 
de urgenţă şi a Centrului 
Operativ a S.G.A., asupra 
masurilor luate si a 
evolutiei fenomenului 
(raport operativ). 

• Asigurarea masurilor de 
evacuare a populatiei, 
animalelor si bunurilor 
materiale din zonele 
inundabile; 

• Stabilirea si pregatirea 
spatiilor pentru cazarea 
eventualilor sinistrati si 
pentru asigurarea asisten-
tei medicale si a hranei; 

• Supravegherea in 
continuare a nivelurilor 
pe cursurile de apa; 

• Informarea populatiei 
despre pericolul 
producerii de inundatii; 

• Deplasarea stocului de 
aparare in zonele critice 
si luarea primelor masuri 
de interventie pentru 
stoparea eroziunilor sau 
suprainaltarea malurilor; 

• Introducerea restrictiilor 
de circulatie; 

• Luarea masurilor de 
eliminare a eventualelor 
blocaje; 

• Daca este cazul se soli-
cita ajutor Comitetului  
Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă; 

• Informarea Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă- Inspectoratul 
judeţean pentru situaţii 
de urgenţă şi a Centrului 
Operativ a S.G.A asupra 
masurilor luate si a 
evolutiei fenomenului 
(raport operativ). 

• Alarmarea populatiei 
(sirene, clopote, 
portavoce,); 

• Evacuarea populaţiei si a 
bunurilor materiale; 

• Cazarea sinistratilor; 
• Acordarea asistentei 

medicale; 
• Asigurarea cu apa si a 

alimentelor de stricta 
necesitate a popăulaţiei 
sinistrate; 

• Supravegherea cursurilor 
de apa si continuarea 
lucrarilor in zonele unde 
este posibil; 

• Informarea Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă- Inspectoratul 
judeţean pentru situaţii 
de urgenţă şi a Centrului 
Operativ a S.G.A, asupra 
masurilor luate si a 
evolutiei fenomenului 
(raport operativ). 

• Curatirea si igienizarea 
surselor de alimentare cu 
apa; 

• Evacuarea apelor din 
inundatii si baltiri; 

• Aplicarea masurilor sani-
tar epidemice necesare; 

• Inventarierea pagubelor 
fizice si valorice 
determinate de inundatii; 

• Ridicarea restrictiilor de 
circulatie si refacerea 
cailor de comunicatie; 

• Primirea, inregistrarea si 
distribuirea ajutoarelor 
umanitare; 

• Demolarea constructiilor 
hidrotehnice de aparare 
provizorii; 

• Sprijinirea populatiei 
pentru repararea, 
consolidarea locuintelor 
sau refacerea acestora; 

• Informarea Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă- Inspectoratul 
judeţean pentru situaţii 
de urgenţă şi a Centrului 
Operativ a S.G.A., asupra 
masurilor luate si a 
evolutiei fenomenului 
(raport operativ); 

 

Formatiile de interventie sunt 
cele prevazute in anexa nr.1. 

- Responsabil pentru 
evacuarea populatiei si 
asigurarea spatiilor de 
cazare temporara- 
Viceprimar  Scripăţ 
Constantin;  

- Personalul care asigura 
permanenta la Centrul 
Operativ, pe timpul 
producerii fenomenelor 
hidrometeorologice 
periculoase este cel 
prevazut in anexa nr.2; 

- Persoana responsabilă 
care asigura  intocmirea 
rapoartelor zilnice 
operative si transmierea 
lor la Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă- Inspectoratul 
judeţean pentru situaţii 
de urgenţă şi a Centrului 
Operativ a S.G.A este 
persoana de permanenţă 
la Centrul Operativ  

 
  

 


