


  
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 COMPONENȚA NOMINALĂ A SVSU 

 

 

 

 

 

 

    şef serviciu – BODNAR CRISTINEL – SPIRIDON (informatician) 

 

    Compartimentul (specialiştii) pentru prevenire: 

- HAUREȘ  IOAN  - Sef compartiment prevenire 

- CERNĂUȚAN VASILE 

- FRASENIUC VASILE 

 

 

      Echipe specializate; 

 

 

1. Echipă incendii: 

- Şef echipă                                             -  BODNAR CRISTIAN 

- servant, mecanic motopompă            - GORAŞ ARISTIDE 

- servant,            -  SADOVEAC DUMITRU 

  -  servant                                                  -  CERNĂUȚAN VASILE 

 

 

2. Echipa înştiinţare – alarmare şi transmisiuni 

- NICOLAISEN IOAN – RADU  -  şef echipă 

-  GRIGORIICIUC VIOREL       - servant              

      

3. Echipa de cercetare – căutare, deblocare – salvare şi evacure 

- FRASENIUC GEROGE – DAMIAN -  şef echipă 

-  HAUREŞ VASILE         - servant              

4. Echipa sanitară, CRBN şi suport logistic 

            - FRASINIUC VASILE  şef echipă 

             -    HAUREŞ IOAN     - servant              
                                                               

PREȘ EDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

PRIMAR 

Vasile URSACHI



 

1.5 ATRIBUȚ IILE AGENTULUI DE INUNDAȚ II 
 

 

În conformitate cu revederile ordinului comun  MAI/MMP nr.192/1422 din 2012 şeful 

Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul 

unităţii administrativ teritoriale având următoarele atribuţii: 

 

 Întocmeşte şi actualizează planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor 

şi poluărilor accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă, afişarea extraselor din 

aceste planuri pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor; 

 Asigură, prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, supravegherea permanentă, pe 

timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza 

localităţii pentru prevenirea inundaţiilor ;  

 Centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi 

întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative potrivit prevederilor legale;  

 Organizează şi desfăşoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului 

pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare 

cetăţean pentru diminuarea pagubelor; 

 Urmăreşte realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a 

apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de 

apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;   

 Asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările 

meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare a 

populaţiei;  

 Colaborează permanent cu agenţii hidrotehnici ai A.N.A.R. în ceea ce priveşte starea 

construcţiilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă de pe raza localităţilor, precum şi 

efectele inundaţiilor;  

 Solicită fondurile necesare dotării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu 

materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii aaglomerări de gheţuri şi accidente 

la construcţii hidrotehnice; 

 Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de către primar prin fişa postului. 



  TABEL NOMINAL CU COMPONENŢA NOMINALĂ A C.L..S.U. 

 
 

 

Nr. 

crt. 
NUMELE  ŞI  PRENUMELE 

FUNCŢIA ADRESA 

ÎN COMITET 
LA LOCUL DE 

MUNCĂ 

DE LA LOCUL DE MUNCĂ: 

LOCALITATE, STRADĂ, TELEFON 

DE LA DOMICILIU : 

LOCALITATE, STRADĂ, TELEFON 

1 Ursachi Vasile Preș edinte Primar Bălcăuţi tel:0230/280589 Bălcăuţi tel:0746/063105 

2 Fediuc Ioan Vicepreș edinte Viceprimar Bălcăuţi tel:0230/280589 Negostina tel:0746/063106 

3 Fediuc Dalila Maria Secretar Secretar Bălcăuţi tel:0230/280589 Siret tel:0745/268655 

5 Bodnar Cristinel Spiridon Membru Şef SVSU Bălcăuţi tel:0230/280589 Bălcăuţi tel:0746/289151 

6 
Bodnar Vasile Dorinel 

Membru 
Şef Post Poliţia 

Bălcăuţi 

Bălcăuţi tel:0230/280588 Bălcăuţi tel:0743/971483 

7 
Stan Elisabeta 

Membru 
Director Şcoala 

Bălcăuţi 

Bălcăuţi tel:0230/280115 Bălcăuţi tel:0766/709435 

8 Botez Bogdan Membru Medic Uman Bălcăuţi tel: 0745/136909 Bălcăuţi tel:0745/136909 

9 Gheorghiu Ana Maria Membru Medic Veterinar Bălcăuţi tel:  

10 Chiriac Gheorghe Membru PF Chiriac Bălcăuţi tel: 0742/137605 Bălcăuţi tel:0742/137605  

 



  NUMERELE DE TELEFON, FAX ADRESELE DE E-MAIL ALE PERMANENŢEI UNDE SE POT 

TRANSMITE AVERTIZĂRI, PROGNOZE, DECIZII, DISPOZIŢII ŞI INFORMAŢII 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea instituț iei Număr de telefon Număr fax Adresa e-mail 

1.  Primărie  0230/280589 0230/280589 primariabalcauti@yahoo.com 

2.  Postul de poliț ie 0230/280588 0230/280588  

3.  Primar  0230/280589 0230/280589 primariabalcauti@yahoo.com 

 



COMITETUL LOCAL PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

BĂLCĂUŢI 

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL 

A COMITETULUI LOCAL PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PERIOADA DE PLAN 

2014 - 2017 

 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
PREFECTURA  JUDEŢULUI  SUCEAVA – tel: 0230/218000, 0230/218014; 

fax:0230/218024,0230522784,0230/523455 
Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de  inundaţii, 

fenomene meteorologice periculoase, accidente 

la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 

-   prin S.G.A. SUCEAVA 

tel. 0230/216835; fax 0230/523467 

e-mail: sgasv@das.rowater.ro 

Centru Operaţional al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Suceava 

– I.S.U. „Bucovina” 

Secretariatul Tehnic Permanent 

al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă  

tel. 0230/524426; fax 0230/524432 

e-mail:stp@pompierisv.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective locale 
 

Staţia hidrologică 

SUCEAVA 
 Tel/ fax: 0230/023021 

 0230/523467 

 mail:shsv@das.rowater.ro 

 

Postul pluviometric 

Staţia meteo Rădăuţi 
Tf  :  0230/562024 

Staţia hidrometrica 
  

   

 

Comitetul local pentru situaţii 

de urgenţă 
BĂLCĂUŢI 

PRIMĂRIE 
  telefon : 0230/280589 

  fax       : 0230/280589 

  e-mail  :   
primariabalcauti@yahoo.com 

 web :  
www.primariabalcauti.ro 

POLIŢIE 

LOCALĂ 

  telefon :  

0230/280588  

Sat GROPENI 

Responsabil 
 NICOLAOSEN IOAN 

Tf:0752/077066 

Sat NEGOSTINA 

Responsabil     

 MANEC VIOREL 

Tf:0742/247579 

 

Sat BĂLCĂUŢI 

Responsabil 

 SOIMAN PETRU 

Tf: 0744/607018 

 



 

TABELUL CUPRINZÂND DATE CARACTERISTICE DE APĂRARE A OBIECTIVELOR INUNDABILE 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚ II DE URGENȚĂ   PENTRU  SITUAȚ II DE URGENȚĂ AL COMUNEI BĂLCĂUŢI 

DATE CARACTERISTICE  PENTRU  ACŢIUNI  OPERATIVE  ALE  COMITETELOR  LOCALE  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ 

Nr

.   

crt

. 

  

  

  

  

  

  

COD 

SIRUT

A 

  

  

  

  

  

  

COMITET

UL 

LOCAL 

CURS DE 

APA/toate 

cursurile de 

apă de pe 

raza 

localităţii 

(permanente 

sau 

nepermanen

te), 

formaţiuni 

torenţiale 

SURSE DE 

RISC              

la inundaţii: 

revărsări 

cursuri de 

apă, 

activare 

formaț iuni 

torenț iale, 

avarii şi 

accidente la 

construcţii 

hidrotehnic

e (diguri, 

baraje), ape 

interne 

NUMAR  

TELEFON 

şi FAX,                

e-mail la 

primărie, 

post de 

poliţie, 

şcoală, etc 

AMPLASAME

NT STATIE 

HIDRO      

METRICA 

LOCALA 

MARIMI 

LOCALE DE  

APARARE 

AMPLASA         

MENT 

STATIE 

HIDROME       

TRICA 

AVERTIZ

OA       RE 

/ POST 

PLUVIO       

METRIC    

AVERTIZ

OR 

MARIMI DE 

APARARE 

AVERTIZOAR

E ZONALE 

TIMPUL 

DE 

PROPAG

A     RE  A  

VIITURI     

LOR SAU 

DE 

CONCEN      

TRARE A 

PRECIPI  

TATIILO

R PERICU  

LOASE  

DE  LA  

POSTUL  

PLUVIO

ME TRIC   

LA 

OBIECTI

V 

OBIECTIVE 

AFLATE IN ZONE 

DE RISC LA 

INUNDATII SI 

ACCIDEN      TE 

LA CONSTRUC       

TII 

HIDROTEHNICE 

LUCRARI 

HIDROTEH       

NICE DE APARARE 

EXISTENTE - 

caracteristici 

tehnice/cursul de apă 

pe care sunt 

amplasate. 

DEȚ INĂTOR 

ASIGURARIL

E DE 

CALCUL/REA

LE ALE 

CONSTRUC       

TIILOR 

HIDRO    

TEHNICE 

EXISTENTE, 

CU DEBITELE 

AFERENTE  

  

CA CI CP CA CI CP 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 

C
O

D
 G

A
L

B
E

N
 

C
O

D
 P

O
R

T
O

C
A

L
IU

 

C
O

D
 R

O
Ş

U
 

PRAGURI 

CRITICE LA 

PRECIPITATII 

C
O

D
 G

A
L

B
E

N
 

C
O

D
 P

O
R

T
O

C
A

L
IU

 

C
O

D
 R

O
Ş

U
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  BAZINUL HIDROGRAFIC  SIRET                             

1.  ..... COMUNA BĂLCĂUŢI 

    

                          

2.  147027 

SAT  

NEGOSTI

NA 

Pârâu 

Negostina 

Ceşterea 

debitului 

pr. 

Negostina 
Primărie: 

tel/fax- 

0230/28058

9 

Post politie: 

tel/fax- 

0230/28058

8 

Scoala:tel/f

ax-   0230/ 

280115 

 

                  - 1 pod   

- 5 gospodarii  

- 4 ha teren agricol  

    

3.  147009 

SAT 

BĂLCĂUŢ

I  

Pârâu Horait Creşterea  

debitului 

pr. Horaiţ   

  

               - 2 poduri 

- 15 gospodarii 

- 12 ha teren agricol 

 Iaz piscicol 

Baraj de greutate din 

pământ  

H= 5m L=150m S= 

9ha 

Volum=0,225mil mc  

Deţinător SC Cerbu 

Carpatin  SA (ADS) 

PIF= 1967 

  

Scurgeri de 

pe versanţi 

Revărsare          - 17 podeţe 

- 17 gospodarii   

- 4 ha teren agricol   

  

4.  
147018 SAT 

GROPENI 

Scurgeri 

versanţi 

           - 1 pod   

NOTĂ CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu;  sau F  I, FII,  FIII la diguri si gheturi  

PRAGURI CRITICE LA 

PRECIPITATII 

COD GALBEN - 25 l/mp/1 oră sau 45 l/mp/3 ore 

COD  PORTOCALIU - 35 l/mp/1 oră sau 60 l/mp/3 ore 

COD  ROŞU - 50 l/mp/1 oră sau 80 l/mp/3 ore 

 

 

 



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BĂLCĂUŢI  PERIOADA DE PLAN : 2014 - 

2017 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 

Măsuri pentru avertizarea-

alarmarea  

populaţiei la primirea 

avertizărilor  

hidrologice şi meteorologice 

 - locul in care este amplasat 

mijlocul de alarmare; 

 - semnalul folosit pentru alarmarea 

populaţiei; 

 - responsabilităţi pentru acţionarea 

mijloacelor de 

   alarmare (nume-prenume) etc. 

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : 

Măsuri după ieşirea 

din starea de apărare 

(după retragerea apelor mari) 

Formaţii de intervenţie 

cu nominalizarea  

persoanelor apte 

pentru acţiunile de 

intervenţie operativă 

( alcătuite din localnici sau 

de 

la sistemele hidrotehnice 

pentru lucrările proprii) 

Responsabili cu 

acţiunile de apărare: 

- cu evacuarea şi 

cazarea populaţiei; 

- asigurarea permanenţei 

la primărie; 

- cu întocmirea şi    

transmiterea rapoartelor 

operative 

  - cotei de atenţie ( CA ) 

  - fazei I de apărare la diguri 

  - fazei I de apărare la gheţuri 

  - pragurilor de avertizare la 

    precipitaţii 

  - cotei de inundaţie ( CI ) 

  - fazei II a de apărare la 

diguri 

  - fazei II a de apărare la 

gheţuri 

  - pragurilor de agravare la 

    precipitaţii 

  - cotei de pericol ( CP ) 

  - fazei a III a la de apărare la 

diguri 

  - fazei a III a de apărare la 

gheţuri 

  - “Meteor roşu “ pentru 

precipitaţii 

0 1 2 3 4 5 6 

Amplasarea mijlocului de 

alarmare: 

  

 

Responsabil cu acţionarea 

mijloacelor de alarmare: 

 - COZARIU VLADIMIR- clopot – 

sat NEGOSTINA 

- SADOVEAC IOAN -  clopot - sat  

GROPENI 

- HAUREŞ VASILE - clopot - sat 

BĂLCĂUŢI 

 

 

I. MĂSURI PREVENTIVE    

 

1. Organizarea fluxului informaţional 

pentru avertizarea-alarmarea populaţiei 

din zonele de risc la inundaţii: 

2. Numirea şi instruirea personalului 

care asigură alarmarea populaţiei din 

satele aparţinătoare; 

numirea personalului responsabil 

pentru acţionarea echipamentelor de 

alarmare; 

3. Stabilirea personalului care execută 

serviciul de permanenţă şi a locului 

unde se execută permanenţa. 

4. Elaborarea, prin agentul de inundaţii, 

a planului local de apărare împotriva 

inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 

accidentale: 

II. MĂSURI OPERATIVE 

 

A.La prognozarea fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase 
– COD GALBEN (CA, faza l 

de apărare la diguri, faza l de 

apărare la gheţuri) 

 

1.Convocarea în şedinţă 

extraordi-nară a CLSU (în 

funcţie de situaţia concretă din 

teren); 

2.Instituirea permanenţei la 

sediul primăriei (în funcţie de 

situaţia concretă din teren); 

3.Avertizarea populaţiei şi a 

altor factori interesaţi din zone 

potenţial afectabile din 

revărsări de pâraie locale, 

revărsări de văi nepermanente, 

scurgeri de pe versanţi. 

4.Verificarea legăturilor de 

transmisie cu Secretariatul 

Tehnic Permanent (Inspectoratul 

pentru Situaţii de urgenţă 

“Bucovina” al jud. Suceava – 

112 tel:0230/524426; fax 

0230/524432) şi Grupul de 

Suport Tehnic al Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă  (SGA Suceava – tel. 

0230/216835; fax 0230/523467) 

5.Verificarea mijloacelor de 

alarmare şi instituirea echipelor 

de alarmare; 

6.Înştiinţarea membrilor 

Comitetului local pentru situaţii 

de urgenţă despre probabilitatea 

creşterii nivelurilor pe cursurile 

de apă; 

7.Îndepărtarea  materialului 

II. MĂSURI OPERATIVE 

 

C.La prognozarea fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase 
– COD PORTOCALIU (CI, 

faza Il de apărare la diguri, 

faza Il de apărare la gheţuri) 

 

1.Convocarea, în şedinţă 

extraordinară, a CLSU pentru 

stabilirea măsurilor ce se 

impun. 

2.Avertizarea populaţiei, cu 

prioritate a celei aflate în zone 

de risc la inundaţii. 

3. Asigurarea permanenţei la 

sediul primăriei cu  personal 

instruit precum şi a bunei 

funcţionări a mijloacelor de 

comunicaţii (activarea 

C.O.A.T.). 

4. Asigurarea funcţionării 

fluxului informaţional între 

CLSU şi Centrul Operaţional al 

IJSU şi Centrul Operativ al 

SGA 

 - elaborarea Rapoartelor 

operative prin agenţii de 

inundaţii;  

5.Pregătirea materialelor şi 

mijloacelor de intervenţie 

operativă şi transportul lor în 

zonele critice. 

 

D. Pe timpul producerii 

fenomenelor hidrometeorolo-

gice - COD PORTOCALIU 

 

1.Informarea periodică a 

cetăţenilor asupra măsurilor 

întreprinse, precum şi a celor 

necesare a fi luate în 

continuare.  

II. MĂSURI OPERATIVE 

 

E.La prognozarea fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase 

–COD ROŞU (CP, faza IIl de 

apărare la diguri, faza IIl de 

apărare la gheţuri) 

 

 1.Convocarea în şedinţă 

extraordinară a CLSU ori de câte 

ori situaţia o impune 

2.Asigurarea permanenţei la 

primărie cu personal instruit. 

3.Avertizarea populaţiei din 

toate localităţile aparţinătoare. 

4.Asigurarea funcţionării 

fluxului informaţional între 

CLSU şi Centrul Operaţional al 

IJSU şi Centrul Operativ al 

SGA 

 - elaborarea Rapoartelor 

operative prin agenţii de 

inundaţii;  

5.Alarmarea populaţiei 

în caz de pericol iminent 

de avariere a unor diguri 

sau baraje; 

6.Asigurarea participării 

membrilor SVSU şi a 

cetăţenilor la acţiunile de 

intervenţie operativă 
5.Transportul materialelor, 

mijloacelor şi forţelor de 

intervenţie în zonele critice.   

6. Pregătirea motopompelor 

pentru evacuarea apei 

acumulate din subsolurile 

locuinţelor. 

7. Pregătirea spaţiilor şi 

mijloacelor pentru evacuarea 

populaţiei şi animalelor. 

III. MĂSURI DE REFACERE 
 

 

1.Evaluarea preliminară a pagubelor 

produse de inundaţii şi participarea 

în comisiile numite de prefectul 

judeţului pentru validarea evaluării. 

 - conştientizarea comisiei de 

evaluare a pagubelor produse de 

inundaţii (fizic). 

- sprijinirea activităţii Comisiei 

pentru evaluarea pagubelor alcătuită 

din specialişti, numiţi prin ordinul 

prefectului. 

2.Avizarea Proceselor Verbale de 

calamităţi întocmite de deţinătorii 

de construcţii hidrotehnice cu rol de 

apărare împotriva inundaţiilor. 

3.Asigurarea participării cetăţenilor 

la  acţiunile de refacere şi 

reconstrucţie. 

4.Realizarea măsurilor de evacuare a 

apei acumulate în gospodării şi pe 

terenurilor agricole. 

5.Interzicerea efectuării de breşe în 

diguri pentru evacuarea apei 

acumulate în incinte fără aprobarea 

CMSU-MMSC. 

6.Curăţirea şi igienizarea surselor de 

alimentare cu apă; 

7.Evacuarea apelor din inundaţii şi 

băltiri; 

8.Aplicarea măsurilor sanitar-

epidemice necesare; 

9.Ridicarea restricţiilor de circulaţie 

şi refacerea căilor de comunicaţie; 

10.Repunerea în funcţiune a 

instalaţiilor industriale; 

Serviciu voluntari SU: 

 

Echipa de specialişti pentru 

prevenire: 

 Sat Bălcăuţi 

 - Haureş Ioan 

- Cernăuţan Vasile 

 

Sat Negostina  

 - Fraseniuc Vasile 

 

Sat Gropeni 

- Cernăuţan Vasile  

  

 

Echipa de intervenţie la 

inundaţii sau înec: 

 - Bodnar Cristinel 

- Goraş Aristide 

- Sadoveac Dumitru 

- Cernăuţan Vasile 

 

Echipa specializată în 

domeniul cercetare – 

căutare: 

 - Fraseniuc George Damian  

- Haureş Vasile 

 

Echipă specializată în 

domeniul evacuare – salvare 

– deblocare: 

  - Fraseniuc George Damian  

  - Haureş Vasile 

 

 

Echipă specializată în 

domeniul înştiinţare – 

alarmare 

- Nicoleisen Ioan Radu 

- Grigoriiciuc Viorel 

 

Echipă specializată în 

domeniul salvare şi prim-

Responsabil cu 

apărarea: 

Vasile URSACHI 

 

Înlocuitor:  

Ioan FEDIUC 

 

Responsabil cu 

evacuarea 

şi cazarea populaţiei: 

FRASENIUC DAMIAN  

 HAUREŞ VASILE 

 

Asigurarea permanenţei 

la primărie: 

 FEDIUC IOAN 

BODNAR CRISTINEL 

URSACHI MARCELA 

SMIGHELSCHI OLGA 

HAUREŞ IOAN 

 

 

Responsabil cu 

întocmirea 

şi transmiterea 

rapoartelor operative: 

FEDIUC IOAN 

BODNAR CRISTINEL 

 

Puncte de afişare  a 

instrucţiunilor de 

evacuare a populaţie 

şi bunurilor 

 

Primărie 

Biserici 

Şcoli 

Spaţii comerciale 

 

Semnal 

de alarmare 

a populaţiei 

 



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BĂLCĂUŢI  PERIOADA DE PLAN : 2014 - 

2017 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 

Măsuri pentru avertizarea-

alarmarea  

populaţiei la primirea 

avertizărilor  

hidrologice şi meteorologice 

 - locul in care este amplasat 

mijlocul de alarmare; 

 - semnalul folosit pentru alarmarea 

populaţiei; 

 - responsabilităţi pentru acţionarea 

mijloacelor de 

   alarmare (nume-prenume) etc. 

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : 

Măsuri după ieşirea 

din starea de apărare 

(după retragerea apelor mari) 

Formaţii de intervenţie 

cu nominalizarea  

persoanelor apte 

pentru acţiunile de 

intervenţie operativă 

( alcătuite din localnici sau 

de 

la sistemele hidrotehnice 

pentru lucrările proprii) 

Responsabili cu 

acţiunile de apărare: 

- cu evacuarea şi 

cazarea populaţiei; 

- asigurarea permanenţei 

la primărie; 

- cu întocmirea şi    

transmiterea rapoartelor 

operative 

  - cotei de atenţie ( CA ) 

  - fazei I de apărare la diguri 

  - fazei I de apărare la gheţuri 

  - pragurilor de avertizare la 

    precipitaţii 

  - cotei de inundaţie ( CI ) 

  - fazei II a de apărare la 

diguri 

  - fazei II a de apărare la 

gheţuri 

  - pragurilor de agravare la 

    precipitaţii 

  - cotei de pericol ( CP ) 

  - fazei a III a la de apărare la 

diguri 

  - fazei a III a de apărare la 

gheţuri 

  - “Meteor roşu “ pentru 

precipitaţii 
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5. Identificarea tuturor surselor de risc 

la inundaţii aflate pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale; 

6. Afişarea în locuri publice a 

extraselor din Planul local de apărare. 

7. Întocmirea Planului de evacuare a 

populaţiei şi bunurilor în situaţii de 

urgenţă. 

8. Afişarea la sediul primăriei a 

planului de situaţie al localităţii cu 

amplasarea zonelor inundabile, căilor 

şi zonelor de evacuare a populaţiei şi 

animalelor. 

9. Constituirea şi completarea 

stocurilor de materiale şi mijloace de 

intervenţie în caz de inundaţii: 

10. Încheierea de convenţii cu 

operatorii economici din zonă pentru 

acordarea sprijinului în situaţii de 

urgenţă. 

11. Organizarea periodică, prin agentul 

de inundaţii, a adunărilor cetăţeneşti 

pentru conştientizarea populaţiei 

asupra măsurilor care trebuie 

întreprinse de fiecare cetăţean pentru 

apărarea vieţii şi a bunurilor materiale. 

12. Pregătirea membrilor serviciului 

voluntar pentru participare la acţiuni 

operative de intervenţie 

(supravegherea secţiunii podurilor şi 

podeţelor, îndepărtarea plutitorilor, 

supraînălţarea malurilor, 

supraînălţarea şi consolidarea 

digurilor). 

13. Realizarea şi întreţinerea şanţurilor 

lemnos şi a deşeurilor sau a 

blocajelor de orice fel din 

albiile şi de pe malurile 

cursurilor de apă, din secţiunile 

podurilor şi podeţelor, de pe 

formaţiunile torenţiale, de pe 

văile nepermanente şi 

asigurarea scurgerii apelor 

pluviale prin şanţuri şi rigole. 

8.Îndepărtarea materialului 

lemnos rezultat din exploatarea 

perdelelor de protecţie), a 

utilajelor şi animalelor din 

zonele dig – mal şi de pe insule. 

9. Monitorizarea cursurilor de 

apă şi a construcţiilor 

hidrotehnice de pe raza 

unităţilor administrativ-

teritoriale. 

 

B. Pe timpul producerii 

fenomenelor hidrometeorolo-

gice - COD GALBEN  

 

1.Supravegherea cursurilor de 

apă, digurilor, barajelor mici. 

2.Informarea Secretariatului 

Tehnic Permanent 

(Inspectoratul pentru Situaţii de 

urgenţă „Bucovina” al jud. 

Suceava –112, 

tel:0230/524426; fax 

0230/524432) şi Grupul de 

Suport Tehnic al Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă  (SGA Suceava – tel. 

0230/216835; fax 

0230/523467)  asupra măsurilor 

luate şi a evoluţiei fenomenului. 

Elaborarea şi transmiterea, 

conform fluxului, a rapoartelor 

operative privind efectele 

fenomenelor 

2.Supravegherea permanentă a 

cursurilor de apă, digurilor, 

barajelor, zonelor endemice de 

producere a blocajelor de 

gheţuri, secţiunii podurilor şi 

podeţelor. 

 3.Evitarea blocajelor pe 

cursurilor de apă şi formaţiunilor 

torenţiale; 

 4. Interzicerea efectuării unor 

breşe în diguri sau baraje; 

 5.Asigurarea participării 

cetăţenilor la acţiunile de 

intervenţie operativă; 

6.Executarea lucrărilor de 

intervenţie operativă în zonele 

critice pe cursurile de apă şi 

participarea alături de deţinători 

de construcţii hidrotehnice la 

lucrările de intervenţie 

operative. 

- asigurarea scurgerii 

apelor prin şanţuri şi 

rigole; 

- îndepărtarea plutitorilor 

şi de-blocarea podurilor 

şi podeţelor; 

- trecerea la măsuri de 

intervenţie prin lucrări 

provizorii de apărare; 
 7.Evacuarea populaţiei şi 

animalelor dacă evoluţia 

fenomenelor periculoase o 

impune; 

 8.Evacuarea apei acumulate în 

8. Ancorarea, de către unităţile 

de exploatare, a depozitelor de 

material lemnos aflate în zona 

formaţiunilor torenţiale şi pe 

drumurile forestiere. 

9. Asigurarea funcţionării în 

condiţii de siguranţă, a 

instalaţiilor hidromecanice de la 

barajele mici si supravegherea 

permanenta a acestora. 

Efectuarea pregolirilor dacă 

acestea sunt necesare cu  

asistenţă tehnică a specialiştilor 

de la SGA Suceava. 

 
F. Pe timpul producerii 

fenomenelor hidrometeorolo-

gice - COD ROŞU 

 

1.Efectuarea lucrărilor de 

supraînălţare şi consolidare la 

diguri şi baraje mici, 

îndepărtarea plutitorilor din 

secţiunile de scurgere a 

podurilor şi podeţelor etc. 

 2.Supravegherea permanentă, a 

cursurilor de apă, digurilor, 

barajelor mici, a secţiunilor de 

scurgere a podurilor şi 

podeţelor. 

3.Evacuarea populaţiei şi 

animalelor din zonele afectate.  

4.Ancorarea bunurilor ce 

nu pot fi evacuate; 

5.Restricţii în folosirea 

fântânilor; 

6.Restricţii de circulaţie 

pe drumurile afectate; 
7.Acordarea asistenţei 

medicale; 

8.Asigurarea cu apă şi alimente 

11.Refacerea obiectivelor sociale; 

12.Sprijinirea populaţiei pentru 

refacerea locuinţelor sau repararea 

acestora; 

13.Primirea, înregistrarea şi 

distribuirea eventualelor ajutoare 

umanitare; 

14.Demolarea construcţiilor 

hidrotehnice provizorii de apărare; 

15.Continuarea asigurării cazării 

celor a căror locuinţe au fost 

distruse; 

16.Marcarea nivelurilor atinse de 

viituri, după trecerea apelor mari 

(reconstituirea viiturilor); 

17.Elaborarea Rapoartelor de 

Sinteză privind efectele 

fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase, în maxim 20 de zile de 

la încetarea fenomenelor şi 

transmiterea acestora conform 

fluxului informaţional, la Grupul de 

Suport Tehnic al Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă  (SGA 

Suceava tel. 0230/216835; fax 

0230/523467) 

 

ajutor 

- Fraseniuc Vasile 

- Haureş Ioan 

 

Echipă specializată în 

domeniul sanitar-veterinar 

- Fraseniuc Vasile 

- Haureş Ioan 

 

Sirena 

Clopotele bisericilor 

Telefonie fixă şi mobilă 

 

 

 



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BĂLCĂUŢI  PERIOADA DE PLAN : 2014 - 

2017 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 

Măsuri pentru avertizarea-

alarmarea  

populaţiei la primirea 

avertizărilor  

hidrologice şi meteorologice 

 - locul in care este amplasat 

mijlocul de alarmare; 

 - semnalul folosit pentru alarmarea 

populaţiei; 

 - responsabilităţi pentru acţionarea 

mijloacelor de 

   alarmare (nume-prenume) etc. 

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : 

Măsuri după ieşirea 

din starea de apărare 

(după retragerea apelor mari) 

Formaţii de intervenţie 

cu nominalizarea  

persoanelor apte 

pentru acţiunile de 

intervenţie operativă 

( alcătuite din localnici sau 

de 

la sistemele hidrotehnice 

pentru lucrările proprii) 

Responsabili cu 

acţiunile de apărare: 

- cu evacuarea şi 

cazarea populaţiei; 

- asigurarea permanenţei 

la primărie; 

- cu întocmirea şi    

transmiterea rapoartelor 

operative 

  - cotei de atenţie ( CA ) 

  - fazei I de apărare la diguri 

  - fazei I de apărare la gheţuri 

  - pragurilor de avertizare la 

    precipitaţii 

  - cotei de inundaţie ( CI ) 

  - fazei II a de apărare la 

diguri 

  - fazei II a de apărare la 

gheţuri 

  - pragurilor de agravare la 

    precipitaţii 

  - cotei de pericol ( CP ) 

  - fazei a III a la de apărare la 

diguri 

  - fazei a III a de apărare la 

gheţuri 

  - “Meteor roşu “ pentru 

precipitaţii 
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şi rigolelor de scurgere. 

14. Întreţinerea corespunzătoare a 

albiilor cursurilor de apă de pe raza 

localităţii (îndepărtarea materialului 

lemnos şi a deşeurilor din albii şi din 

secţiunile podurilor şi podeţelor). 

15. Interzicerea amplasării unor noi 

locuinţe în zonele cu risc la inundaţii. 

16. Organizarea periodică a exerciţiilor 

de simulare a inundaţiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hidrometeorologice periculoase. 

(Raport operativ) 

 

(Faza I la gheţuri – gheaţa se 

desprinde şi sloiurile se scurg 

pe cursul de apă) 

 

imobile. 

9.Dacă este cazul se cere 

sprijin de la Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă; 
 10. Informarea Secretariatului 

Tehnic Permanent 

(Inspectoratul pentru Situaţii de 

urgenţă „Bucovina” al jud. 

Suceava –112, 

tel:0230/524426; fax 

0230/524432) şi Grupul de 

Suport Tehnic al Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă  (SGA Suceava – tel. 

0230/216835; fax 

0230/523467)  asupra măsurilor 

luate şi a evoluţiei fenomenului. 

Elaborarea şi transmiterea, 

conform fluxului, a rapoartelor 

operative privind efectele 

fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase. 

(Raport operativ) 

 

(Faza II la gheţuri – sloiurile 

de gheaţă formează 

îngrămădiri) 

 

de strictă necesitate; 

9.Informarea 

Secretariatului Tehnic 

Permanent (Inspectoratul 

pentru Situaţii de 

urgenţă „Bucovina” al 

jud. Suceava – 112, 

tel:0230/524426; fax 

0230/524432) şi Grupul 

de Suport Tehnic al 

Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de 

Urgenţă  (SGA Suceava 

– tel. 0230/216835;fax 

0230/523467) asupra 

măsurilor întreprinse şi a 

evoluţiei fenomenului. 

Elaborarea şi 

transmiterea, conform 

fluxului, a rapoartelor 

operative privind 

efectele fenomenelor 

hidrometeorologice 

periculoase. 

(Raport operativ) 

 
(Faza III la gheţuri – sloiurile 

s-au blocat formând zăpoare) 

- în caz de nevoie se solicită 

sprijin la I.S.U. „Bucovina” 

Suceava pentru deblocarea 

zăporului cu explozibil, din 

aval spre amonte, dacă situaţia 

permite; 

- în caz de pericol iminent se 

introduce semnalul "ALARMĂ 



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BĂLCĂUŢI  PERIOADA DE PLAN : 2014 - 

2017 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 

Măsuri pentru avertizarea-

alarmarea  

populaţiei la primirea 

avertizărilor  

hidrologice şi meteorologice 

 - locul in care este amplasat 

mijlocul de alarmare; 

 - semnalul folosit pentru alarmarea 

populaţiei; 

 - responsabilităţi pentru acţionarea 

mijloacelor de 

   alarmare (nume-prenume) etc. 

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : 

Măsuri după ieşirea 

din starea de apărare 

(după retragerea apelor mari) 

Formaţii de intervenţie 

cu nominalizarea  

persoanelor apte 

pentru acţiunile de 

intervenţie operativă 

( alcătuite din localnici sau 

de 

la sistemele hidrotehnice 

pentru lucrările proprii) 

Responsabili cu 

acţiunile de apărare: 

- cu evacuarea şi 

cazarea populaţiei; 

- asigurarea permanenţei 

la primărie; 

- cu întocmirea şi    

transmiterea rapoartelor 

operative 

  - cotei de atenţie ( CA ) 

  - fazei I de apărare la diguri 

  - fazei I de apărare la gheţuri 

  - pragurilor de avertizare la 

    precipitaţii 

  - cotei de inundaţie ( CI ) 

  - fazei II a de apărare la 

diguri 

  - fazei II a de apărare la 

gheţuri 

  - pragurilor de agravare la 

    precipitaţii 

  - cotei de pericol ( CP ) 

  - fazei a III a la de apărare la 

diguri 

  - fazei a III a de apărare la 

gheţuri 

  - “Meteor roşu “ pentru 

precipitaţii 
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LA DEZASTRE"  
 



 

LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELOR CU SECŢIUNI DE 

SCURGERE SUBDIMENSIONATE LA CARE SE ASIGURĂ 

SUPRAVEGHEREA PERMANENTĂ PE TIMPUL APELOR 

MARI 
 

Pod DC 35, km 0+850 fata de DN2 

Răspunde:  FRASENIUC GEORGE 

 

Pod peste paraul Horait, strada Parc 

Răspunde:  FRASINIUC VASILE 

 

Pod in zona Zastavoc 

Răspunde:  HAUREŞ VASILE 

 

Pod spre groapa de gunoi in zona Stavesi 

Răspunde:  GORAŞ ARISTIDE 

 

Podeţ tubular, strada Mlaca O 600 L. 6m 

Răspunde:  GRIGORICIUC VIOREL 

 

Podeţ tubular, strada Polcina O 600 L. 6 m 

Răspunde:  NICOLAIESEN IOAN 





 



 



 

8.2 MĂRIMI CARACTERISTICE DE APĂRARE 

 

 
a. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă: 

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 apărare (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 apărare (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 depăşirea unui punct critic. 

 

b. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice: 

a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un 

interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi 

expuse la inundaţii; 

b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care 

pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;   

c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a 

oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor 

măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice. 

 

c. Pentru acumulări fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac 

şi debit afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie, 

denumit în continuare NNR şi Cota creastă deversor. 

a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul 

considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată; 

b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre 

forme incipiente de cedare; 

c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea 

construcţiei. 

 

d.În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se 

stabilesc următoarele mărimi caracteristice: 

a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă 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 zăpoare ce conduc la producerea de 

pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval. 

 



 

 8.3 CODURI DE AVERTIZARE  
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


