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COMITETUL COMUNAL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ VINŢU DE JOS  
 
 

MĂSURI PREVENTIVE ŞI OPERATIVE CE SE ÎNTREPRIND LA NIVELUL COMITETULUI  LOCAL P ENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 

A. MĂSURI PREVENTIVE 
 

1. Organizarea fluxului informaţional pentru avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii : 
- numirea şi instruirea personalului care asigură alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare; 
- numirea personalului responsabil pentru acţionarea echipamentelor de alarmare; 
- stabilirea personalului care execută serviciul de permanenţă şi a locului unde se execută permanenţa. 

2. Elaborarea, prin agentul de inundaţii, a planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale : 
- identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 
- afişarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare. 

3. Întocmirea Planului de evacuare a populaţiei şi bunurilor în situaţii de urgenţă. 
4. Constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii : 

- încheierea de convenţii cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situaţii de urgenţă. 
5. 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. 
6. Realizarea şi întreţinerea  şanţurilor şi rigolelor de scurgere. 
7. Întreţinerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localităţii (îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albii şi din secţiunilor podurilor şi podeţelor). 
8. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii. 
9. Organizarea periodică a exerciţiilor de simulare a inundaţiilor. 

 
B. MĂSURI OPERATIVE  

 
Nr. 
crt. 

Localizarea zonei inundabile Măsuri pentru 
avertizarea -alarmarea 
populaţiei la primirea 

avertizărilor 
meteorologice și 

hidrologice  
 

Măsuri la atingerea: 
 

-cotei de atenţie CA 
-faza I de apărare la diguri şi 
gheţuri 
-praguri de avertizare la 
precipitaţii 
 

COD GALBEN 
 

Măsuri la atingerea: 
 

-cotei de inundaţie CI 
-faza a II a de apărare la diguri şi gheţuri 
-praguri de agravare la precipitaţii 

 
 
 

COD  PORTOCALIU 

Măsuri la atingerea: 
 

-cotei de pericol CP 
-faza a III de apărare la diguri şi 
gheţuri 
-praguri de pericol la precipitaţii 
 

 
COD  ROSU 

Măsuri la ieşirea din Starea 
de Urgenţă 

Componenţa 
Serviciului 

Voluntar pentru 
Situaţii de 
Urgenţă 

Responsabilităţi 
privind evacuarea 

populaţiei, a 
transmiterii 

fluxului 
informa ţional 

Lista podurilor 
şi podeţelor cu 
secţiuni de 
scurgere 
subdimensionată 
la care se 
asigură 
supraveghere 
continuă 

Municipiul, 
oraşul, satul 

Cursul de apă / 
toate cursurile de 

apă de pe raza 
localităţii 

(permanente sau 
nepermanente) 

--------------------- 
Surse de risc la 

inundaţii : avarii 
şi accidente la 

construcţii 
hidrotehnice 

(diguri, baraje), 
exces de umiditate 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Satul Vinţu de 

Jos  
 

-Râul  Mureş 
- Pârâul Glodului 
- Râul Pianu 
- Valea Lisca 

- Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. DRĂGAN 
SORIN ; 
- Locul în care este 
amplasat mijlocul de 
alarmare: sediul Primariei 
Vintu de Jos; 
- Semnalul sirenei folosit 
pentru alarmarea 
populaţiei este următorul : 
3 sunete a  40 sec. fiecare, 
cu pauze de 12 sec. între 
ele.  
- Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare : dl 
GHERVASIU IACOB 
MARIAN  (numele şi 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Îndepărtarea blocajelor din 
secţiunile podurilor şi 
podeţelor de pe formaţiunile 
torenţiale, de pe văi 
nepermanente. 
- Îndepărtarea utilajelor şi 
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule ; 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populației din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetățenilor la acțiunile de 
intervenție operativă. 
- Evacuarea populației și animalelor, pe 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 

 Vezi tabelul 9.1. 
,,Lista 
podurilor” 
anexat  
 



 2 

prenumele) 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

raza localităţii ; 
- - Luarea măsurilor de limitare a efectelor 

sigurarea patrulării cursurilor de apă şi 
digurilor;  

- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  

- Interzicerea efectuării unor breşe în diguri 
sau baraje;  

- Asigurarea participării cetăţenilor la 
acţiunile de intervenţie operativă;  

- Asigurarea supravegherii podurilor li 
podeţelor în secţiuni subdimensionate;  

Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Supravegherea permanentă a cursurilor de apa, 
digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere 
a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi 
podeţelor ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în 
zonele critice pe cursurile de apă şi participarea 
alături de deţinătorii de construcţii hidrotehnice la 
lucrările de intervenţie operative (apărări şi 
consolidări de maluri, grifoane, infiltraţii şi 
înmuieri ale corpului digului, supraînălţarea 
coronamentului digurilor, protecţia construcţiilor 
executate prin diguri – subtraversări, stăvilare, etc.)  
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Supravegherea permanentă, a 
cursurilor de apa, digurilor, a secţiunilor 
de scurgere a podurilor şi podeţelor ; 
- Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi 
consolidare la diguri, îndepărtarea 
plutitorilor din secţiunile de scurgere a 
podurilor şi podeţelor etc. ; 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialişti, numiţi prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
  
 

2. Satul  Vurpăr Râul Mureş Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. BOGĂŢAN 
PETRU ; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa Vurpăr; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare: COŞCODAN 
ALIN; 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Îndepărtarea blocajelor din 
secţiunile podurilor şi 
podeţelor de pe formaţiunile 
torenţiale, de pe văi 
nepermanente. 
- Îndepărtarea utilajelor şi 
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule ; 
Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populației din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Luarea măsurilor de limitare a efectelor sigurarea 
patrulării cursurilor de apă şi digurilor;  

 
Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetățenilor la acțiunile de 
intervenție operativă. 
- Evacuarea populației și animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 

Nu este cazul 
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fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    

-  

- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Interzicerea efectuării unor breşe în diguri sau 
baraje;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
- Asigurarea supravegherii podurilor li podeţelor în 
secţiuni subdimensionate;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Supravegherea permanentă a cursurilor de apa, 
digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere 
a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi 
podeţelor ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în 
zonele critice pe cursurile de apă şi participarea 
alături de deţinătorii de construcţii hidrotehnice la 
lucrările de intervenţie operative (apărări şi 
consolidări de maluri, grifoane, infiltraţii şi 
înmuieri ale corpului digului, supraînălţarea 
coronamentului digurilor, protecţia construcţiilor 
executate prin diguri – subtraversări, stăvilare, etc.)  
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Supravegherea permanentă, a 
cursurilor de apa, digurilor, a secţiunilor 
de scurgere a podurilor şi podeţelor ; 
- Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi 
consolidare la diguri, îndepărtarea 
plutitorilor din secţiunile de scurgere a 
podurilor şi podeţelor etc. ; 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiți prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 

- Alte măsuri adecvate 
situaţiei 

mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
  

 

3. Satul  
Mereteu 

Râul Mureş 
Pârâul Sârbului 

Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. MITEA IOAN; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa 
Mereteu; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare:  CAZAN 
TIBERIU 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Îndepărtarea blocajelor din 
secţiunile podurilor şi 
podeţelor de pe formaţiunile 
torenţiale, de pe văi 
nepermanente. 
- Îndepărtarea utilajelor şi 
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule ; 
Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populației din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Luarea măsurilor de limitare a efectelor sigurarea 
patrulării cursurilor de apă şi digurilor;  
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  

 
Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetățenilor la acțiunile de 
intervenție operativă. 
- Evacuarea populației și animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 

Vezi tabelul 9.1. 
,,Lista 
podurilor” 
anexat  
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componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

- Interzicerea efectuării unor breşe în diguri sau 
baraje;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
- Asigurarea supravegherii podurilor li podeţelor în 
secţiuni subdimensionate;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Supravegherea permanentă a cursurilor de apa, 
digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere 
a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi 
podeţelor ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în 
zonele critice pe cursurile de apă şi participarea 
alături de deţinătorii de construcţii hidrotehnice la 
lucrările de intervenţie operative (apărări şi 
consolidări de maluri, grifoane, infiltraţii şi 
înmuieri ale corpului digului, supraînălţarea 
coronamentului digurilor, protecţia construcţiilor 
executate prin diguri – subtraversări, stăvilare, etc.)  
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Supravegherea permanentă, a 
cursurilor de apa, digurilor, a secţiunilor 
de scurgere a podurilor şi podeţelor ; 
- Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi 
consolidare la diguri, îndepărtarea 
plutitorilor din secţiunile de scurgere a 
podurilor şi podeţelor etc. ; 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiți prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 

- Alte măsuri adecvate 
situaţiei 

intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

SORIN 
  

 

4. Satul Stăuini  Valea Stăuinilor Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl.  GROZA 
NICOLAE OVIDIU; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa Stăuini; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare: TRĂSCĂIAN 
VASILE 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
  

Nu este cazul 
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rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiți prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

 

5. Satul  Pârâul 
luzi Mihai 

Pârâul Valea lui 
Mihai 

Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl.  UDREA 
PETRU MARIUS ; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa Vurpăr; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare:   GHIOREAN 
NICOLAE 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
  

 

Vezi tabelul 9.1. 
,,Lista 
podurilor” 
anexat  
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- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiţi prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

6.  Satul  Gura 
Cuţului 
 

 Pârâul Valea 
Tocanului 

Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. NISTOR 
NICOLAE  ; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare:   PÎCLIŞAN 
IOAN 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
  

 

Nu este cazul 
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pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice 
de la barajele mici si supravegherea 
permanenta a acestora. Efectuarea 
pregolirilor dacă acestea sunt necesare 
cu asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiţi prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

 
 

7. Satul Laz Valea Ticului Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. ŢÂMPEA 
AVRAM  ; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmareTRĂSCĂIAN 
IOAN 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de 
siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice 
de la barajele mici si supravegherea 
permanenta a acestora. Efectuarea 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
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animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

pregolirilor dacă acestea sunt necesare 
cu asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiţi prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

8. Satul 
Matacina 

Vaela Botului Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. PÎCLIŞAN 
FLORIN; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare PÎCLIŞAN 
NICOLAE 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
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săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiţi prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

9. Satul Inuri Valea Crucii, Valea 
Hidescu 

Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dlDRĂGAN 
NICOLAE; 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare BUTYKA IOSIF 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
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– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiţi prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

10. 
 

Satul Valea 
Vinţului 

Pârâul Valea 
Vinţului 

Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. JICĂREAN 
NICOLAE 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare BUDA IOAN 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
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inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei. 

- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 
căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiţi prin ordinul 
prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

11 sat Câmpu 
Goblii 

 Responsabilul pentru 
avertizarea populaţiei este 
este dl. ORBAN IOSFI 
Locul în care este amplasat 
mijlocul de alarmare: 
Biserica Ortodoxa; 
Semnalul  folosit pentru 
alarmarea populaţiei este 
următorul : clopot; 
Responsabilul pentru 
acţionarea mijloacelor de 
alarmare ALBU ENEŞEL 
- Informarea asupra 
conţinutului avertizării a 
tuturor persoanelor 
interesate şi implicate în 
activităţile situaţiilor de 
urgenţă (nemembrii 
CLSU) şi verificarea 
funcţionării corecte a 
fluxului informaţional din 
comună (cu toate satele 
componente) ;                               
- Curăţarea şanturilor, 
rigolelor, podurilor şi 
podetelor pentru asigurarea 
scurgerii apelor ;     
- Verificarea funcţionării 
sirenelor şi a magaziei cu 
materiale şi mijloace 
pentru apărare ; 
- Instrucţiunile privind 
evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor vor 
fi afişate la sediul 
primăriei, magazinele 
săteşti şi alte locuri 
publice.    
 

Măsuri la primirea 
avertizării de cod galben 
- Convocarea în şedinţă 
extraordinară a CLSU în 
funcţie de situaţia concretă 
din teren. 
- Instituirea permanenţei la 
sediul primăriei. 
- Avertizarea populaţiei şi a 
obiectivelor din zonele de 
risc la inundaţii. 
-Măsuri pe timpul 
producerii fenomenelor la 
cod galben 
- Urmărirea permanentă a 
evoluţiei fenomenelor 
hidrometeorologice prin 
îndesirea observaţiilor şi 
măsurătorilor ; 
- Informarea permanentă a 
populaţiei asupra evoluţiei 
fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor 
urma să fie luate ; 
- Executarea unor lucrări 
provizorii cu rol de apărare 
(consolidări de maluri cu 
piatră brută şi/sau pământ, 
protejarea locuinţelor 
populaţiei cu saci cu nisip, 
etc.) ;        
- Pregătirea forţelor de 
intervenţie şi a mijloacelor şi 
materialelor pentru apărare ; 
- Raportarea către C.O. al 
I.S.U. Alba şi SGA Alba, 
asupra evenimentelor produse 
şi a măsurilor întreprinse ; 
- Alte măsuri adecvate 
situaţiei. 

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu 
- Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de 
câte ori situaţia o impune. 
- Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 
- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional 
între CLSU şi Centrul Operațional al IJSU şi 
Centrul Operativ al SGA.  
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 
risc la inundaţii. 
- Pregătirea materialelor şi mijloacelor de 
intervenţie operativă şi transportul lor în zonele 
critice ; 
- Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a 
depozitelor de material lemnos aflate în zona 
formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe 
raza localităţii ; 
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi 
formaţiunilor torenţiale;  
- Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă;  
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod 
portocaliu 
- Informarea permanentă a populaţiei asupra 
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a 
celor ce vor urma să fie luate ; 
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice, 
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi 
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere, 
evacuare preventivă, etc.) ; 
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de 
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la 
saci cu nisip / pământ, etc. ; 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia 
fenomenelor periculoase o impune ;  
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi  
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare 
– după caz;          
- Evacuarea apei acumulate în imobile. 
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de 
inundaţii.şi transmiterea acestora, conform fluxului 
informaţional către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA 
Alba ; 

Măsuri la primirea avertizării de cod 
roşu 
- Convocarea în şedinţă extraordinară a 
CLSU ori de câte ori situaţia o impune; 
- Instituirea permanenţei la sediul 
primăriei ; 
- Avertizarea-alarmarea populaţiei din 
zonele cu risc la inundaţii; 
- Asigurarea funcţionării fluxului 
informaţional între CLSU, Centrul 
Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ 
al SGA: 
- Alarmarea populaţiei în caz de pericol 
iminent de avariere a unor diguri sau 
baraje. 
- Asigurarea participării membrilor 
SVSU și a cetăţenilor la acţiunile de 
intervenţie operativă. 
- Evacuarea populaţiei şi animalelor, pe 
rutele şi în locurile prestabilite, 
asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea 
animalelor, distribuirea de apă potabilă, 
alimente şi medicamente. 
- Transportul materialelor, mijloacelor şi 
forţelor de intervenţie în zonele critice ; 
- Evacuarea apei acumulate din 
subsolurile locuinţelor ; 
- Ancorarea, de către unităţile de 
exploatare, a depozitelor de material 
lemnos aflate în zona formaţiunilor 
torenţiale şi pe drumurile forestiere ; 
- 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 asistenţa tehnică a specialiştilor de la 
SGA Alba ; 
Măsuri pe timpul producerii 
fenomenelor la cod roşu 
- Informarea permanentă a populaţiei 
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor 
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie 
luate ; 
- Asigurarea pazei şi păstrarea în 
siguranţă a bunurilor evacuate din 
gospodăriile populaţiei în  şcoală şi 

- Convocarea comitetului local, 
analizarea situaţiei existente şi 
repartizarea pe membri CLSU a 
sarcinilor privind măsurile de 
reabilitare şi refacere a 
obiectivelor afectate ; 
- Primarul dispune Comisiei de 
constatare şi evaluare a 
pagubelor, inventarierea 
acestora (fizic). 
- Sprijinirea activităţii Comisiei 
pentru evaluarea pagubelor 
alcătuită din specialişti, numiţi 
prin ordinul prefectului. 
- Asigurarea participării 
cetăţenilor la acţiunile de 
refacere şi reconstrucţie. 
- Realizarea măsurilor de 
evacuare a apei acumulate în 
gospodării şi pe terenurile 
agricole. 
- Salubrizarea surselor şi 
instalaţiilor de alimentare cu 
apă, clădirilor, drumurilor şi a 
terenurilor care au fost afectate. 
- Interzicerea efectuării de 
breşe în diguri pentru 
evacuarea apei acumulate în 
incinte fără aprobarea CMSU-
MMSC. 
- Aplicarea măsurilor sanitare 
anti-epidemice ;   
- Avizarea Proceselor Verbale 
de calamităţi întocmite de 
deţinătorii de construcţii 
hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor. 
- Elaborarea Rapoartelor de 
Sinteză privind efectele 
fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase, în 
baza ,,Procesului verbal privind 
constatarea şi evaluarea 
pagubelor” întocmit de 
Comisia pentru evaluarea 
pagubelor alcătuită din 
specialiști, numiţi prin ordinul 

Vezi tabelul 9.2. 
,,Componenţa 
SVSU” anexat. 
-Nominal …… 
– Dacă nu pot fi 
înscrişi în această 
coloană,  
atunci se va  
specifica doar 
numărul 
membrilor 
formaţiei de 
intervenţie : 
,,Formaţia SVSU 
alcătuit ă din 22 
membri” şi 
se va întocmi 
tabelul de la pct. 
9.2. 
,,Componenţa 
SVSU”. 
- Denumirea 
mijloacelor cu 
care se face 
intervenţia, iar 
dacă nu pot fi 
înscrise în această 
coloană, atunci se 
va întocmi tabelul 
de la pct. 10 
,,Mijloace de 
Intervenţie”. 
 
 

Responsabil 
evacuarea 
populaţiei: 
viceprimarul 
JOSAN ION 
IOSIF 
 
Responsabil 
asigurarea 
permanenţei: 
secretarul 
MOLDOVAN 
ADELA 
 
Responsabil cu 
transmiterea 
rapoartelor zilnice 
operative şi a 
rapoartelor de 
sinteză cu 
evaluarea 
pagubelor: 
Sef SVSU  
DRĂGAN GHE. 
SORIN 
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- Alte măsuri adecvate situaţiei. căminul cultural ;                       
- Restricţionarea temporară a circulaţiei 
pe unele sectoare de drum şi pe unele 
poduri şi alte măsuri ;   
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor 
operative privind efectele inundaţiilor 
către C.O. al I.S.U. Alba şi SGA Alba ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

prefectului şi transmiterea 
acestora către C.O. al I.S.U. 
Alba şi SGA Alba. 
- Refacerea căilor de 
comunicaţie, reţelelor 
telefonice şi electrice, 
alimentărilor cu apă, gaze 
naturale, etc. ;       
- Sprijinirea populaţiei pentru 
refacerea sau repararea 
locuinţelor avariate sau 
distruse;    
- Executarea de lucrări pentru 
îndepărtarea urmărilor 
inundaţiilor şi adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
reluarea tuturor activităţilor 
(economice, comerciale, socio 
– culturale, etc.) şi de revenire 
la starea de normalitate ; 
- Alte măsuri adecvate situaţiei 

 
PREŞEDINTE  

COMITETUL COMUNAL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ VINŢU DE JOS 
PRIMAR, 

VLAD GHEORGHE  
 
 
 


