
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ  BUNESTI  
PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDA łIILOR ŞI GHEłURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 
Măsuri pentru avertizarea-alarmarea  

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri după ieşirea 
Formaţii de 

intervenţie 
Responsabili cu 

populaŃiei la primirea avertizărilor    - cotei de atenŃie ( CA )   - cotei de inundaŃie ( CI )   - cotei de pericol ( CP ) din starea de apărare cu nominalizarea  acŃiunile de apărare: 
hidrologice şi meteorologice   - fazei I de apărare la diguri   - fazei II a de apărare la 

diguri 
  - fazei a III a la de apărare la 
diguri 

(după retragerea apelor mari) persoanelor apte - cu evacuarea şi 
cazarea 

 - locul in care este amplasat mijlocul de 
alarmare; 

  - fazei I de apărare la gheŃuri   - fazei II a de apărare la 
gheŃuri 

  - fazei a III a de apărare la 
gheŃuri 

 pentru acŃiunile de  populaŃiei; 

 - semnalul folosit pentru alarmarea 
populaŃiei; 

  - pragurilor de avertizare la   - pragurilor de agravare la   - “Meteor roşu “ pentru 
precipitaŃii 

 intervenŃie operativă - asigurarea permanenŃei 
la 

 - responsabilităŃi pentru acŃionarea 
mijloacelor de 

    precipitaŃii     precipitaŃii   ( alcătuite din localnici sau 
de 

 primărie; 

   alarmare (nume-prenume) etc.     la sistemele hidrotehnice - cu întocmirea şi  
     pentru lucrările proprii)    transmiterea 

rapoartelor  
         operative 

0 1 2 3 4 5 6 
Amplasarea mijlocului de alarmare: 

- CLOPOTE in sat Bunesti, sat Petia , sat Podeni si  

         Sat Uncesti (la Biserici). 

 

Responsabil cu acŃionarea mijloacelor de alarmare: 

-  Franciuc Constantin - clopot – sat  Bunesti 

-  Condurache Danut - clopot - sat  Petia 

-  Vizitiu Dumitru - clopot - sat  Uncesti 

-  Musca Aurel – clopot- sat  Podeni 

I. MĂSURI PREVENTIVE    
 

1. Organizarea fluxului informaŃional pentru 
avertizarea-alarmarea populaŃiei din zonele de risc la 
inundaŃii: 
2. Numirea şi instruirea personalului care asigură 
alarmarea populaŃiei din satele aparŃinătoare; 
numirea personalului responsabil pentru acŃionarea 
echipamentelor de alarmare; 
3. Stabilirea personalului care execută serviciul de 
permanenŃă şi a locului unde se execută 
permanenŃa. 
4. Elaborarea, prin agentul de inundaŃii, a planului 
local de apărare împotriva inundaŃiilor, gheŃurilor şi 
poluărilor accidentale: 
5. Identificarea tuturor surselor de risc la inundaŃii 
aflate pe raza unităŃii administrativ-teritoriale; 
6. Afişarea în locuri publice a extraselor din Planul 
local de apărare. 
7. Întocmirea Planului de evacuare a populaŃiei şi 
bunurilor în situaŃii de urgenŃă. 
8. Afişarea la sediul primăriei a planului de situaŃie al 
localităŃii cu amplasarea zonelor inundabile, căilor şi 
zonelor de evacuare a populaŃiei şi animalelor. 
9. Constituirea şi completarea stocurilor de materiale 
şi mijloace de intervenŃie în caz de inundaŃii: 
10. Încheierea de convenŃii cu operatorii economici 
din zonă pentru acordarea sprijinului în situaŃii de 

II. MĂSURI OPERATIVE 
 
A.La prognozarea 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
pericu-loase  – COD 
GALBEN (CA, faza l de  
apărare la diguri, faza l de 
apărare la ghe Ńuri) 
 
1.Convocarea în şedinŃă extraordi-
nară a CLSU (în funcŃie de situaŃia 
concretă din teren); 

2.Instituirea permanenŃei la sediul 
primăriei (în funcŃie de situaŃia 
concretă din teren); 

3.Avertizarea populaŃiei şi a altor 
factori interesaŃi din zone potenŃial 
afectabile din revărsări de pâraie 
locale, revărsări de văi 
nepermanente, scurgeri de pe 
versanŃi. 
4.Verificarea legăturilor de 
transmisie cu Secretariatul Tehnic 
Permanent (Inspectoratul pentru 
SituaŃii de UrgenŃă „Bucovina” al 
jud. Suceava – 112; 524426 şi 
Grupul de Suport Tehnic al 
Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii 
de UrgenŃă  (SGA Suceava – 
216835;221045; 0745619053) 

5.Verificarea mijloacelor de 
alarmare şi instituirea echipelor de 
alarmare; 

6.ÎnştiinŃarea membrilor Comitetului 
local pentru situaŃii de urgenŃă 

II. MĂSURI OPERATIVE 
 
C.La prognoza rea 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
pericu-loase  – COD 
PORTOCALIU (CI, faza I l 
de apărare la diguri, faza 
Il de apărare la ghe Ńuri) 
 
1.Convocarea, în şedinŃă 
extraordinară, a CLSU pentru 
stabilirea măsurilor ce se impun. 
2.Avertizarea populaŃiei, cu 
prioritate a celei aflate în zone de 
risc la inundaŃii. 
3. Asigurarea permanenŃei la sediul 
primăriei cu  personal instruit 
precum şi a bunei funcŃionări a 
mijloacelor de comunicaŃii 
(activarea C.O.A.T.). 
4. Asigurarea funcŃionării fluxului 
informaŃional între CLSU şi Centrul 
OperaŃional al IJSU şi Centrul 
Operativ al SGA 
 - elaborarea Rapoartelor operative 
prin agenŃii de inundaŃii;  
5.Pregătirea materialelor şi 
mijloacelor de intervenŃie operativă 
şi transportul lor în zonele critice. 
 
D. Pe timpul producerii 
fenomenelor 
hidrometeorolo-gice -  
COD PORTOCALIU 
 
1.Informarea periodică a cetăŃenilor 

II. MĂSURI OPERATIVE 
 
E.La prognozarea 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
pericu-loase –COD RO ŞU 
(CP, faza IIl de apărare la 
diguri, faza II l de apărare 
la ghe Ńuri) 
 
 1.Convocarea în şedinŃă 
extraordinară a CLSU ori de câte ori 
situaŃia o impune 
2.Asigurarea permanenŃei la 
primărie cu personal instruit. 
3.Avertizarea populaŃiei din toate 
localităŃile aparŃinătoare. 
4.Asigurarea funcŃionării fluxului 
informaŃional între CLSU şi Centrul 
OperaŃional al IJSU şi Centrul 
Operativ al SGA 
 - elaborarea Rapoartelor operative 
prin agenŃii de inundaŃii;  
5.Alarmarea populaŃiei în caz de 
pericol iminent de avariere a unor 
diguri sau baraje; 

6.Asigurarea participării membrilor 
SVSU şi a cetăŃenilor la acŃiunile de 
intervenŃie operativă 

5.Transportul materialelor, 
mijloacelor şi forŃelor de intervenŃie 
în zonele critice.   
6. Pregătirea motopompelor pentru 
evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinŃelor. 
7. Pregătirea spaŃiilor şi mijloacelor 
pentru evacuarea populaŃiei şi 
animalelor. 

III. MĂSURI DE REFACERE 
 

 
1.Evaluarea preliminară a pagubelor 
produse de inundaŃii şi participarea în 
comisiile numite de prefectul judeŃului 
pentru validarea evaluării. 
 - conştientizarea comisiei de evaluare a 
pagubelor produse de inundaŃii (fizic). 
- sprijinirea activităŃii Comisiei pentru 
evaluarea pagubelor alcătuită din 
specialişti, numiŃi prin ordinul prefectului. 
2.Avizarea Proceselor Verbale de 
calamităŃi întocmite de deŃinătorii de 
construcŃii hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaŃiilor. 
3.Asigurarea participării cetăŃenilor la 
acŃiunile de refacere şi reconstrucŃie. 
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.CurăŃirea şi igienizarea surselor de 
alimentare cu apă; 

7.Evacuarea apelor din inundaŃii şi 
băltiri; 
8.Aplicarea măsurilor sanitar-epidemice 
necesare; 
9.Ridicarea restricŃiilor de circulaŃie şi 
refacerea căilor de comunicaŃie; 
10.Repunerea în funcŃiune a instalaŃiilor 
industriale; 
11.Refacerea obiectivelor sociale; 
12.Sprijinirea populaŃiei pentru 
refacerea locuinŃelor sau repararea 
acestora; 
13.Primirea, înregistrarea şi distribuirea 
eventualelor ajutoare umanitare; 

Serviciu voluntari SU: 
 
Echipa de specialişti pentru 
prevenire: 
 
Sat Bunesti: 

•  Dolceanu A. Ctin 
•  Campan Gheorghe 

 
  Sat  Petia : 

• Stefan C. Ioan 
• Donisa Zamfir 
 

 
Sat  Podeni: 

•  David Gheorghe 
•  Pascovici Costel 

 
Sat  Uncesti: 

• Rusu Savel 
• Croitoru Marcel 
• Dediu I. Florin 

 
 
Echipa de intervenŃie la 
inundaŃii sau înec: 

•  Dolceanu Ctin 
• Cimpan Gheorghe 
• Rusu Savel 
• Croitoru Narcel 
• Stefan C. Ion 
• Musca Aurel 

 
Echipa specializată în domeniul 
cercetare – căutare: 

• Pascovici Ctin 
• Dolceanu Dumitru 
• Irina N. Stelian 

Responsabil cu 
apărarea: 
  BERARU         
GHEORGHE 
 
Înlocuitor :  
-Dolcean A. Ioan 
 
Responsabil cu 
evacuarea 
şi cazarea populaŃiei: 
 
- Campanu Gheorghe 
- Donisa Zamfir 
- Rusu  Savel 
- Bujoreanu Milian 
 
Asigurarea 
permanenŃei la 
prim ărie: 
- Campanu Gheorghe 
- Dolceanu A. Ctin 
 
Responsabil cu 
întocmirea 
şi transmiterea 
rapoartelor operative: 
 Gradinaru Virgil 
 

Puncte de afişare  a 
instrucŃiunilor de 

evacuare a populaŃie 
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 pentru acŃiunile de  populaŃiei; 

 - semnalul folosit pentru alarmarea 
populaŃiei; 

  - pragurilor de avertizare la   - pragurilor de agravare la   - “Meteor roşu “ pentru 
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 intervenŃie operativă - asigurarea permanenŃei 
la 

 - responsabilităŃi pentru acŃionarea 
mijloacelor de 

    precipitaŃii     precipitaŃii   ( alcătuite din localnici sau 
de 

 primărie; 

   alarmare (nume-prenume) etc.     la sistemele hidrotehnice - cu întocmirea şi  
     pentru lucrările proprii)    transmiterea 

rapoartelor  
         operative 

0 1 2 3 4 5 6 
urgenŃă. 
11. Organizarea periodică, prin agentul de inundaŃii, 
a adunărilor cetăŃeneşti pentru conştientizarea 
populaŃiei asupra măsurilor care trebuie întreprinse 
de fiecare cetăŃean pentru apărarea vieŃii şi a 
bunurilor materiale. 
12. Pregătirea membrilor serviciului voluntar pentru 
participare la acŃiuni operative de intervenŃie 
(supravegherea secŃiunii podurilor şi podeŃelor, 
îndepărtarea plutitorilor, supraînălŃarea malurilor, 
supraînălŃarea şi consolidarea digurilor). 
13. Realizarea şi întreŃinerea şanŃurilor şi rigolelor de 
scurgere. 
14. ÎntreŃinerea corespunzătoare a albiilor cursurilor 
de apă de pe raza localităŃii (îndepărtarea 
materialului lemnos şi a deşeurilor din albii şi din 
secŃiunile podurilor şi podeŃelor). 
15. Interzicerea amplasării unor noi locuinŃe în 
zonele cu risc la inundaŃii. 
16. Organizarea periodică a exerciŃiilor de simulare a 
inundaŃiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

despre probabilitatea creşterii 
nivelurilor pe cursurile de apă; 

7.Îndepărtarea  materialului lemnos 
şi a deşeurilor sau a blocajelor de 
orice fel din albiile şi de pe malurile 
cursurilor de apă, din secŃiunile 
podurilor şi podeŃelor, de pe 
formaŃiunile torenŃiale, de pe văile 
nepermanente şi asigurarea 
scurgerii apelor pluviale prin şanŃuri 
şi rigole. 
8.Îndepărtarea materialului lemnos 
rezultat din exploatarea perdelelor 
de protecŃie), a utilajelor şi 
animalelor din zonele dig – mal şi 
de pe insule. 
9. Monitorizarea cursurilor de apă 
şi a construcŃiilor hidrotehnice de 
pe raza unităŃilor 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 
SituaŃii de UrgenŃă „Bucovina” al 
jud. Suceava – 112; 524426 şi 
Grupul de Suport Tehnic al 
Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii 
de UrgenŃă  (SGA Suceava – 

asupra măsurilor întreprinse, 
precum şi a celor necesare a fi 
luate în continuare.  
2.Supravegherea permanentă a 
cursurilor de apă, digurilor, 
barajelor, zonelor endemice de 
producere a blocajelor de gheŃuri, 
secŃiunii podurilor şi podeŃelor. 

 3.Evitarea blocajelor pe cursurilor 
de apă şi formaŃiunilor torenŃiale; 
 4. Interzicerea efectuării unor breşe 
în diguri sau baraje; 
 5.Asigurarea participării cetăŃenilor 
la acŃiunile de intervenŃie operativă; 
6.Executarea lucrărilor de 
intervenŃie operativă în zonele 
critice pe cursurile de apă şi 
participarea alături de deŃinători de 
construcŃii hidrotehnice la lucrările 
de intervenŃie operative. 
- asigurarea scurgerii apelor prin 
şanŃuri şi rigole; 

- îndepărtarea plutitorilor şi de-
blocarea podurilor şi podeŃelor; 

- trecerea la măsuri de intervenŃie prin 
lucrări provizorii de apărare; 

 7.Evacuarea populaŃiei şi animalelor 
dacă evoluŃia fenomenelor 
periculoase o impune; 
 8.Evacuarea apei acumulate în 
imobile. 
9.Dacă este cazul se cere sprijin de la 
Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de 
UrgenŃă; 

 10.Informarea Secretariatului Tehnic 
Permanent (Inspectoratul pentru 
SituaŃii de UrgenŃă „Bucovina” al 
jud. Suceava – 112; 524426) şi 
Grupul de Suport Tehnic al 

8. Ancorarea, de către unităŃile de 
exploatare, a depozitelor de 
material lemnos aflate în zona 
formaŃiunilor torenŃiale şi pe 
drumurile forestiere. 
9. Asigurarea funcŃionării în condiŃii 
de siguranŃă, a instalaŃiilor 
hidromecanice de la barajele mici 
si supravegherea permanenta a 
acestora. Efectuarea pregolirilor 
dacă acestea sunt necesare cu  
asistenŃă tehnică a specialiştilor de 
la SGA Suceava 
 

F. Pe timpul producerii 
fenomenelor 
hidrometeorolo-gice - 
COD ROŞU 
 

1.Efectuarea lucrărilor de 
supraînălŃare şi consolidare la 
diguri şi baraje mici, îndepărtarea 
plutitorilor din secŃiunile de 
scurgere a podurilor şi podeŃelor 
etc. 
 2.Supravegherea permanentă, a 
cursurilor de apă, digurilor, 
barajelor mici, a secŃiunilor de 
scurgere a podurilor şi podeŃelor. 
3.Evacuarea populaŃiei şi 
animalelor din zonele afectate.  
4.Ancorarea bunurilor ce nu pot fi 
evacuate; 

5.RestricŃii în folosirea fântânilor; 

6.RestricŃii de circulaŃie pe drumurile 
afectate; 

7.Acordarea asistenŃei medicale; 

14.Demolarea construcŃiilor hidrotehnice 
provizorii de apărare; 
15.Continuarea asigurării cazării celor a 
căror locuinŃe 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 informaŃional, la Grupul 
de Suport Tehnic al Comitetul JudeŃean 
pentru SituaŃii de UrgenŃă  (SGA 
Suceava)  

 

Echipă specializată în domeniul 
evacuare – salvare – deblocare: 

•  Dolceanu A. Ctin 
• Dediu Florin 
• Taranu V.Mihai 

 
Echipă specializată în 
domeniul înştiinŃare – 
alarmare 

• Viziteu Dumitru 
• Franciuc Ctin 
• Condurache Danut 

 
Echipă specializată în 
domeniul salvare şi prim-
ajutor 

• Dr. Ciuca Monica 
• Morosanu 

Lacramioara 
• Dimitriu Laurentiu 

 
 
Echipă specializată în 
domeniul sanitar-veterinar 

• Dimitriu Carol-Cornel  
• Lucaci Mihai 
 

şi bunurilor 
 

Primărie 
Biserici 
Şcoli 

SpaŃii comerciale 
 

Semnal 
de alarmare 
a populaŃiei 

 
Clopotele bisericilor 

Telefonie fixă şi mobilă 
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mijloacelor de 
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216835;221045;0745619053) - 
asupra măsurilor luate şi a evoluŃiei 
fenomenului. Elaborarea şi 
transmiterea, conform fluxului, a 
rapoartelor operative privind 
efectele fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase. 
(Raport operativ ) 

 
(Faza I la ghe Ńuri – gheaŃa se 
desprinde şi sloiurile se scurg pe 
cursul de apă) 
 

Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii 
de UrgenŃă  (SGA Suceava – 
216835;221045; 0745619053) 
asupra măsurilor întreprinse şi a 
evoluŃiei fenomenului. Elaborarea şi 
transmiterea, conform fluxului, a 
rapoartelor operative privind efectele 
fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase. 

(Raport operativ ) 

 
(Faza II la ghe Ńuri – sloiurile de 
gheaŃă formează îngrămădiri) 
 

8.Asigurarea cu apă şi alimente de 
strictă necesitate; 
9.Informarea Secretariatului Tehnic 
Permanent (Inspectoratul pentru 
SituaŃii de UrgenŃă „Bucovina” al 
jud. Suceava – 112; 524426 şi 
Grupul de Suport Tehnic al 
Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii 
de UrgenŃă  (SGA Suceava – 
216835;221045;0745619053) 
asupra măsurilor întreprinse şi a 
evoluŃiei fenomenului. Elaborarea şi 
transmiterea, conform fluxului, a 
rapoartelor operative privind efectele 
fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase. 

(Raport operativ) 

 
(Faza III la ghe Ńuri – 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 situaŃia permite; 
- în caz de pericol iminent se 
introduce semnalul "ALARMĂ LA 
DEZASTRE"  

                  VERIFICAT,                                        ÎNTOCMIT, 
                    PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL 
                                               PRIMAR                     ŞEF SERVICIU VOLUNTAR  S.U. 
 
                               GHEORGHE  BERARU.                                                            GRADINARU  VIRGIL 
                      

 


