MASURI PREVENTIVE, OPERATIVE $I DE REFACERE
LA NIVEL LOCAL
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Asigurl elaborarea:
. schemei organrzdrir avertizdrii gi alarmlrii populaliei - dup[ modelul transmis de Inspectoratul
General pentru Situalii de Urgen![;
. schemei dispunerii echipamentelor de avertizare - alarmare gi zonele de acoperire;
o situatiei cu echipamentele de avertrzare - alarmare dispuse in unitatea administrativ - teritoriald;
. lantului de alarmare gi aducere a personalului propriu la sediul primlriei.
Numegte personalul care asigurfl alarmarea populaliei din satele aparfinltoareicartiere qi
stabilegte modalit[1i gi ac[iuni concrete pentru transmiterea mesajelor de avertizare.
Numeqte personalul responsabil pentru acfionarea echipamentelor de alarmare qi stabileqte
modul de acces la panourile de comand[ a sirenelor, in cazul aclionirii locale a acestora.
Incheie protocoale de colaborare cu mass-media locald pentru transmiterea prioritar[ a
mesaj elor de av ertizar e.

StabileEte

modalitlfi de cooperare cu primarii localitifilor vecine/sectoarelor limitrofe, in

situalii de urgenf6.
Stabileqte personalul care executl serviciul de permanen{i.
Stabilegte locul unde se executl permanen{a qi asigur[ mijloacele gi echipamentele de
comunicalii.
Stabilegte procedura de instituire a serviciului de permanen(ilin caz de inundalii.
Se informeazil cu privire la asigurarea echipamentelor de alarmare de c[tre delinltorii de
baraje, pentru zonele potenlial a fi afectate incaz de accidente la acestea.
Stabilegte mflsurile necesare pentru realizarea cooperflrii in vederea utilizdrii echipamentelor
de averttzare - alarmare aparlinAnd terlilor gi in alte situalii decdt cele pe care le-ar genera prin activitatea
proprie.
Stabileqte impreund cu Inspectoratul Judelean pentru Situalii de Urgen!6, locul de instalare a

echipamentului propriu unitlfii administrativ teritoriale de acfionare centralizatd (central[ de
alannare, concentrator, echipament de ingtiinlare-alarmare etc.) a sirenelor qi responsabilit[]ile
personalului numit pentru cuplarea semnalelor de alarmare/procedur[/algoritmul de selectare a unei
sirene, a unui grup de sirene sau a tuturor.

Asigurl leglturile de comunica{ii pentru ac\ionarea

centrahzatd a echipamentelor proprii unit6lii

administrativ teritoriale de alarmare.

Solicitl avizul Inspectoratului pentru Situa{ii de Urgenfi Jude{ean
echipamentelor

de inqtiinlare, avertizare qi

pentru. instalarea

alafinare, mutarea acestora, precum

qi

pentru

al dezv oltarea si stemului de in gtiinlare qi alarmare.
Dispune mlsuri pentru men{inerea in stare de operativitate a echipamentelor de avertizare
gi alarmare, precum gi pentru asigurarea siguranlei acestora, impotriva intervenliei neautorizate, inclusiv
a furtului.
Verific[ periodic modul de functionare al sistemului de comunicatii intre CLSU gi IJSU / ABA

comp letare
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Asigurfl, prin agentul de inundatii, elaborarea Planului local de aplrare impotriva
inundatiilor, cu asisten![ tehnic[ a specialigtilor din cadrul Sistemului de Gospodlrire a Apelor, filialei
judelene a Agenliei Nafionale de tmbun[t[liri Funciare gi ai altor definEtori de lucrlri cu ro1 de aplrare
impotriva inunda{iilor.
2.1.2. Asigurd inaintarea planului pentru verificare gi avizare cdtre Inspectoratul pentru Situalii de
Urgenlb Judelean gi c[tre Sistemul de Gospod[rire a Apelor, qi spre aprobare preqedintelui Comitetului
Jude{ean pentru Situalii de Urgen!5 - prefectul judelului.

Asigurl identificarea in teren a obiectivelor expuse riscului la inundafii din revdrs[ri de
cursuri de apf,, scurgeri de pe versanli, ape inteme, pebaza limitelor istorice cunoscute.
Identificfl zonele critice care pot duce la cregterea riscului de inunda{ii (poduri qi podele
subdimensionate, zone endemice de producere a blocajelor de ghejuri, puncte critice la lucr[rile cu rol de
apdrarc impotriva inundaliilor, puncte critice in amenaj[rile de desecare care deservesc terenurile
agricole, eroziuni de maluri, etc.).
Asigur[ extragerea din Planurile de acliune in caz de accidente la barajele situate in amonte de
unitatea administrativ - teritorialS (dupd caz), a datelor relevante: limita de inundabilitate, timpul
minim de propagare a undei de rupere pflnI la localitate, inilfimea maximi a lamei de apI.
Analizeazd, qi stabileEte zonele ameninfate de factorii de risc care impun evacuarea populafiei,
animalelor qi bunurilor materiale.
Stabileqte zonele care asigur[ protectie populafiei, bunurilor qi animalelor evacuate, precum gi
spa{iile necesare primirii evacualilor.
StabileEte numlrul de cetlteni, institu{ii publice Ei operatori economici care se evacueazl in
raport de amploarea qi intensitatea situaliei de urgen![.
Dispune realtzarea situaliei cu populalia care se auto-evacueazd, din num[rul de cetlteni stabili{i
penLru evacuare.

StabileEte raioanele de instalare a taberei de sinistrati.
Stabileqte m[surile necesare pentru asigurarea hrdnirii, cazdru qi a alimentdrii cu energie electricd
gi ap[ a popula{iei evacuate.
Stabile$te m[surile necesare realizdrli cooper[rii pentru incheierea de convenliilin{elegeri/planuri
pentru prestf,ri de servicii cu societ[]i comerciale, unit6{i sanitare, polilie locald,, in vederea asigurdrii
logistice a actiunilor de evacuare.
Materializeazd pe planul de situatie, toate zonele de inundabilitate gi num[rul de persoane,
animale gi bunuri ce trebuie evacuate,locurile unde se evacueazd., in afara zonelor inundabile populafia,
animalele qi bunurile, locul/sediul unde la nevoie, va func{ionaprimdia (Comitetul Local pentru Situa{ii
de Urgenfb), locul de dispunere a celorlalte structuri dupd cum urmeaz6: Serviciul Voluntar pentru

Situalii de Urgen![, operatori economici cu risc, operatori economici care pot sprijini actiunile

de

intervenlie, structuri deconcentrate, sericii publice utilitare, etc).
Acttaltzeaz[ planul la orice modificare in ceea ce privegte asigurarea logistic[ a evaculrii (cazare,
hran6, transporl, puncte de primire etc.).

Asigur[ stabilirea necesarului de materiale qi mijloace de interventie, cu asistenla tehnic[ a
specialigtilor din cadrul Sistemului de Gospod[rire a Apelor, corespunzbtor specificului acfiunilor de
apf,rare din zona respectivf,.
Asigur[ prin bugetul local, fondurile necesare pentru constituirea qi completarea stocurilor de
apdrare.

Asigurl fondurile necesare dotirii Serviciilor Voluntare pentru Situa{iile de Urgen{I cu
materiale qi mijloace specifice, conform Normativului cadru de dotare.
Asiguri cuprinderea in bugetul local a fondurilor necesare desfdqurdrii acliunilor o$erative de
interventie.
Dispune afiEarea Planului de situatie al localitlfii pe care sunt delimitate zonele cu risc la
inundatii din revdrsf,ri de cursuri de ap[, scurgeri de pe versanli qi ape inteme, la sediul primdriei gi pe
pagina de jnternet a acesteia.
Dispune afiqarea in locuri publice a semnifica(iei codurilor de culori folosite pentru
avertizdrile meteorologice qi hidrologice, mdsurile minimale pe care trebuie s[ le ia populatia, precum gi
semnificatia semnalelor de alarmare acustic[.
Dispunea afigarea extrasului din Planul de evacuare cuprinzdnd punctele de adunare limbarcare,
zonalzonele unde se constituie taberele de sinistrati, locurile unde se dispune popula{ia evacuath.
Dispune agentului de inundafii organizarea periodicfl de adunlri cetlfeneqti cu participarea in
prlncipal a cetdlenilor aflafi in zonele de risc la inundatii, aga cum au fost ele delimitate in Planul local de
ap 6rare impotriva inundatiilor.

Conqtientizeazil populafia prin materiale de informare preventiv[ gi pe timpul controalelor
executate de Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenla.
Anahzeazd gradul de informare a cetdlenilor privind tipurile de risc qi modul de comporlare in
cazul producerii acestora.
Informeazi populafia cu privire la necesitatea incheierii polifelor de asigurare obligatorie a
locuin{elor pentru situalii de dezastre naturale qi aplicd sancliuni in cazul nerespectlrii prevederilor
1egale.

Organizeazl periodic acfiuni pentru realizarea qi intrefinerea qan{urilor qi rigolelor.
Organizeazil periodic (indeosebi la inceputul primiverii) acfiuni pentru indeplrtarea
materialului lemnos gi a deEeurilor din albiite cursurilor de ap[, inclusiv de pe formaliunile
torenliale qi din secliunile de scurgere a podurilor qi podelelor.
Verificl modul in care uniti{ile de exploatare iau mlsuri pentru ancorarea materialului
lemnos depozitat pe versanli, in vederea evitlrii antrendrli acestuia.
Asigurl introducerea hlrfilor de risc la inundatii in Planurile de Urbanism General (PUG)'
Nu elibere azil attoriza[ii de construire pentru noi locuinte, in zonele de risc la inunda{ii.
Efectueazfl demersuri pentru cuprinderea in bugetul local a fondurilor necesare reahzdtlt
lucrdrilor cu ro1 de ap[rare impotriva inundaliilor de interes local.
Efectueazl demersuri pentru atragerea de fonduri externe pentru realtzarea lucr[rilor cu rol
de apbrare impotriva inundaliilor de interes local.
Urmlregte mlsurile adoptate in cadrul comitetului de bazin de pe 1lngd AdministraliaBaztnald' de
Api cu privire la implementarea Strategiei Nalionale de management al riscului 1a inundalii pe termen
mediu qi lung 1a nivel 1ocal.
Coordoneazl nemijlocit exerci{iite de simulare pentru verificarea fluxului informalional la
nivelul unitdlii administrativ - teritoriale.
Conduce nemijlocit exerci{iile de alarmare publicl a populafiei.
Organizeazil cel pufin de doui ori pe an, exercifii in vederea pregltirii membrilor
Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgen{5 pentru participare la ac}iuni operative de intervenlie.
Anahzarea concluziilor exerciliilor gi ia mf,suri pentru remedierea deficientelor constatate.

