
MASURI OPERATIVE

A.La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase -  
¡COD GALBEN ( CA, faza I deapărare la diguri, faza I de apărare la 
gheţuri
1. Avertizarea populaţiei din zone potenţial afectabile din revărsări de 
pâraie locale, revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe versanţi.
2. îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile şi de pe 
malurile cursurilor de apă şi asigurarea scurgerii apelor pluviale prin 
şanţuri şi rigole.
3.lndepărtarea materialului lemnos- rezultat din exploatarea perdelelor de 
protecţie), a utilajelor şi animalelor din zonele dig -m al si de pe insule.

B. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD
■ B

GALBEN
iravegherea cursurilor de apa, digurilor, barajelor mici.* * * * * *

2. Elaborarea şi transmiterea, conform fluxului, a rapoartelor operative 
privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase.



C.La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase-COD
PORTOCALIU-CI, faza II la diguri, faza II la gheţuri)
1 .Avertizarea populaţiei , cu prioritate a celei aflate in 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 si a bunei 
funcţionari 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 localitatii.
D. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice- COD PORTOCALIU
1. Informarea periodica a cetatenilor asupra masurilor întreprinse, precum si a celor 
necesare a fi luate in continuare.
2. Supravegherea permanentă a cursurilor de apa, digurilor, barajelor, zonelor endemice 
de producere a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor si podeţelor.
3. Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în zonele critice pe cursurile de apă si 
participarea alaturi de detinatori de constructii hidrotehnice la lucrările de interventie 
operative.
4. Evacuarea populaţiei şi animalelor, după caz.
5. Elaborarea şi transmiterea rapoartelor operative, conform fluxului informaţional.
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irognozarea fenomenelor hidrometer o B S  X

z1 .Avertizarea populaţiei din toate localitatile a
2. Convocarea în şedinţă extraordinară,a CLSU.
3. Asigurării permanenţei la primărie cu personal i
4. Transportul materialelor, mijloacelor şi forţelor de intervenţie în zonele critice.
5. Pregătirea motopompelor pentru evacuarea apei acumulate din subsoluril 
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 şi pe drumurile forestiere.
8. Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice de 
barajele mici si supravegherea permanenta a acestora. Efectuarea pregolirilor daca 
acestea sunt necesare asistenta tehnica a specialiştilor de la S
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1. Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi consolidare la diguri şi baraje 
indepartarea plutitorilor din secţiunile de scurgere a podurilor si podeţelor etc.
2.Supravegherea permanentă, a cursurilor de apa, digurilor, barajelor mic 

secţiunilor de scurgere a podurilor si podeţelor.
3. Evacuarea populaţiei şi animalelor din zonele afectate.
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