
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA                                  COMUNA ORASU NOU 

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 

Nr. 

Crt. 

Masuri pentru 

avertizarea – 

alarmarea populatiei 

la primirea 

avertizarilor 

hidrologice si 

meteorologice. 

Masuri la atingerea: 

- cotei de atentie (CA); 

- fazei I de aparare la 

diguri; 

- fazei I de aparare la 

gheturi; 

- pragurilor de avertizare 

la precipitatii. 

Masuri la atingerea: 

- cotei de inundatii (CI); 

- fazei a II - a de aparare la diguri; 

- fazei a II - a de aparare la gheturi; 

- pragurilor de agravare la precipitatii. 

Masuri la atingerea: 

-  cotei de pericol ( CP); 

-  fazei a III – a de aparare la diguri; 

- fazei a III – a de aparare la gheturi; 

- “Meteor Rosu” pentru precipitatii. 

Masuri dupa trecerea perioadei 

de inudatiei, fenomene 

meteorologice periculoase, 

accidente la constructii 

hidrotehnice 

Formatii de 

interventie 

alcatuite din 

localnici 

Responsabili cu 

actiunile de 

aparare 

1 

Exista sistem de alarmare 

– avertizare sonora 

(sirena) amplasat: 

Nu exista 

 

Tipul de semnal - Sonor :  

 

3 impulsuri a 32 sec. cu 

pauză de 12 sec; durata 

totală 2 minute 

 

Responsabil cu actionarea 

sirenei: 

- 

 

 

 

Responsabili cu 

avertizarea populatiei 

pentru fiecare localitate 

apartinatoare: 

Loc Orasu Nou – Covaci 

Carol 

Loc.Orasu Nou Vii – 

Tabori Vasile 

 Loc.Prilog – Berende 

Gheorghe 

   Loc.Prilog Vii. – Copil 

Gheorghe 

Loc.Remetea Oas -- Torz 

Dumitru  

 

 

 

Clopote la bisericile din 

satele: 

 

 Biserica Ortodoxa – 

              Prilog 

 

Biserica Reformată -  

Orasu Nou 

 

 Biserica Reformata – 

Remetea Oas 

 

Biserica ortodoxa –Orasu 

          Nou Vii 

 

Biserica ortodoxa— 

 Prilog Vii 

  

COTA DE ATENTIE 

- se instituie permanenta la 

sediul CLSU – ului si a 

centrelor operative; 

- se convoaca membrii comisiei 

CLSU; 

- avertizarea populației și a 

obiectivelor din zonele de risc 

la inundații 
- se pregateste stocul de aparare 

propriu; 

- se dispun masuri de urmarire a 

evolutiei nivelelor si debitelor 

pe cursul de apa si personalul 

propriu; 

- indepărtarea blocajelor din 

secțiunile podurilor și podețelor 

de pe formațiunile torențiale, de 

pe văi nepermanente. 

- se transmit informatii la 

Centrul Operational al I.J.S.U. 

―Somes‖ si la Centrul Operativ 

al SGA Satu Mare prin 

intocmire de ―raport operativ‖ 

in situatia producerii unor 

pagube. 

FAZA I DE APARARE LA 

GHETURI 

Se vor aplica masurile 

prevazute la cota de atentie, in 

plus: 

- pe timpul scurgerii gheturilor 

se actioneaza pentru evitarea 

formarii podurilor de gheata in 

zonele inguste, meandrate si in 

zona padurilor si podetelor; 

- se va interveni pentru 

spargerea ghetii din zona de 

contact a culeilor podurilor, 

podetelor utilizand fierastraie 

speciale. 

ATENTIONARE COD 

GALBEN DE PRECIPITATII 

Se vor aplica masurile 

prevazute la cota de atentie, in 

plus: 

- se asiguara dirijarea apelor 

pluviale prin reteaua de 

colectare – dirijare si evacuare; 

- se avertizeaza taberele de 

animale din zona albiilor 

majore ale cursurilor de apa si a 

ravenelor in vederea luarilor 

masurilor de evacuare. 

COTA DE INUNDATIE 

- convocarea ședinței extraordinare a CLSU ori de câte 

ori situația o impune. 

- instituirea permanenței la sediul primăriei 

- asigurarea funcționării fluxului informațional între 

CLSU și Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ 

al SGA - elaborarea Rapoartelor operative prin agenții 
de inundații 

- avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la 

inundații. 
-  luarea măsurilor de limitare a efectelor inundațiilor: 

-asigurarea patrulării cursurilor de apă și digurilor; 

-evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și formațiunilor 

torențiale; 

-interzicerea efectuării unor breșe în diguri sau baraje; 

-asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de 

intervenție operativă; 

-asigurarea supravegherii podurilor și podețelor în 

secțiuni subdimensionate; 

-evacuarea populației și animalelor dacă evoluția 

fenomenelor periculoase o impune; 

-evacuarea apei acumulate în imobile. 

- se dirijeaza fortele, materialele si mijloacele de aparare 

proprii in zonele afectate, iar in caz de necesitate se 

solicita suplimentarea acestora de la Centrul Operational 

al I.J.S.U. ―Somes‖ si se actioneaza in punctele critice 

pentru: 

- suprainaltarea malurilor in functie de cotele maxime 

prognozate; 

- realizarea unor lucrari de punere in siguranta, 

evacuarea preventiva a oamenilor si animalelor si 

punerea in siguranta a bunurilor din zonele afectate; 

- supravegherea continua a digurilor avandu-se in vedere 

aparitia infiltratiilor, a fisurilor, a siroirilor, a prabusirilor 

grifoanelor; 

- se solicita la Centrul Operational al I.J.S.U. ―Somes‖ 

declansarea sistemului de avertizare – alarmare sonora; 

- declanseaza sistemul de avertizare – alarmare (sirene 

etc.) a populatiei si a obiectivelor situate in zona de 

influenta. 

FAZA a II - a DE APARARE LA GHETURI 

Se vor aplica masurile prevazute la cota de inundatie, in 

plus: 

- se va interveni in zonele critice pentru asigurarea 

scurgerii apei in aval de ingramadirile de sloiuri. 

AVERTIZARE COD PORTOCALIU DE 

PRECIPITATII 

Se vor aplica masurile prevazute la cota de inundatie,  in 

plus: 

- limiteaza extinderea deteriorarilor prin executarea unor 

lucrari provizorii; 

- membrii comisiei se vor deplasa in zonele afectate, 

dispunand masuri operative si constatand efectele 

acestora. 

COTA DE PERICOL 

- convocarea în ședință extraordinară a CLSU ori de câte 

ori situația o impune; 

- instituirea permanenței la sediul primăriei; 

- avertizarea-alarmarea populației din zonele cu risc la 

inundații; 
- asigurarea funcționării fluxului informațional între 

CLSU, Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ 

al SGA: -elaborarea și transmiterea Rapoartelor 

operative privind efectele inundațiilor. 

- alarmarea populației 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 populatiei si animalelor, asigurarea cazării 

populatiei, adăpostirea animalelor, distribuirea de apă 

potabilă si alimente. 

- se actioneaza in zonele critice ale digurilor cu forte si 

mijloace de interventie proprii si suplimentare pentru 

reducerea la minim a avariilor produse de infiltratii, 

grifoane, scurgeri, depasiri ale coronamentului care pot 

duce la ruperea digurilor; 

- se solicita la Centrul Operational al I.J.S.U. ―Somes‖ 

aprobarea deciziei de evacuare; 

- se actioneaza in continuare cu fortele,  materiale si 

mijloacele de interventie pentru limitarea efectelor 

produse. 

La primirea deciziei de evacuare de la Centrul 

Operational al I.J.S.U. ―Somes‖, presedintele CLSU va 

proceda la: 

- evacuarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale 

in zonele dinainte stabilite; transportul victimelor; 

cazarea sinistratiilor; aprovizionarea cu apa si alimente; 

asistenta sanitara a persoanelor afectate; aplicarea 

masurilor sanitar – epidermice necesare; 

- in caz de necesitate se solicita la I.J.S.U. ―Somes‖ 

ajutoare constand din medicamente, alimente, 

imbracaminte, lenjerie, apa potabila necesara 

persoanelor sinistrate. 

- se declara cu acordul prefectului, starea de alerta pe 

teritoriul unitatii administrativ-teritoriale. 

FAZA a III- a  DE APARARE LA GHETURI 

Se vor aplica masurile prevazute la cota de pericol, in 

plus: 

- se va solicita le Centrul Operational al I.S.U. 

interventia cu unitati specializate in folosirea 

explozibilor numai cu participarea centrului operativ al 

S.G.A. 

AVERTIZARE COD ROSU DE PRECIPITATII 

Se vor aplica masurile prevazute la cota de pericol, in 

plus: 

- localizeaza apele provenite din scurgerile de pe 

versanti si le dirijeaza in albiile cursurilor de apa, 

gravitational sau prin pompare. 

 

Se actioneaza pentru: 

- Conștientizarea comisiei de 

evaluare a pagubelor produse de 

inundații (fizic). 

- Sprijinirea activității Comisiei 

pentru evaluarea pagubelor 

alcătuită din specialiști, numiți prin 

ordinul prefectului. 

- Asigurarea participării cetățenilor 

la acțiunile de refacere și 
reconstrucție. 

- Realizarea măsurilor de evacuare 

a apei acumulate în gospodării și pe 

terenurilor agricole. 

- Salubrizarea surselor și 
instalațiilor de alimentare cu apă și 
a terenurilor care au fost afectate. 

- Interzicerea efectuării de breșe în 

diguri pentru evacuarea apei 

acumulate în incinte fără aprobarea 

CMSU-MMSC-DAPP. 

- evacuarea oamenilor, animalelor 

si bunurilor materiale in zonele 

dinainte stabilite; 

- transportul victimelor, cazarea 

sinistratilor, aprovizionarea cu apa 

si alimente, asistenta sanitara – 

veterinara, aplicarea masurilor 

sanitar – epidermice necesare; 

- evacuarea din inundatii si baltiri; 

- refacerea cailor de comunicatii, a 

podurilor, a liniilor de 

telecomunicatii si de transport a 

energiei electrice; 

- repunerea in functiune a 

obiectivelor social economice 

afectate; 

- sprijinirea populatiei pentru 

refacerea sau repararea locuintelor 

proprietate personala, avariate sau 

distruse; 

- stabilirea pagubelor fizice si 

valorice; 

- intocmeste si transmite la Centrul 

Operational al I.J.S.U. ―Somes‖ si 

la Grupul de Suport Tehnic ―raport 

de operativ‖ cu privire la pagubele 

fizice produse si a masurilor 

intreprinse; 

- in termen de 30 de zile intocmeste 

si transmite la Centrul Operational 

al I.J.S.U. ―Somes‖ si la Grupul de 

Suport Tehnic ―raport de sinteza‖ cu 

privire la pagubele fizice si valorice. 

Vor fi alcatuite numai 
din persoane apte pentru 

actunile de interventie 

operative si se vor 
reactualiza ori de cate 

ori este necesar. 

 
 

Componenţa Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă 

 
Comuna Orasu Nou 

Tabel nominal cu 

personalul voluntar 
anexat in plan 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Centrul Operative: 

Anexa Dispozitia 

nr.............. 
 

 

Responsabil pentru 
evacuarea populatiei si 

asigurarea spatiilor de 

cazare temporara: 
 

Ec.Mailat Gavril 

- primar 
 

 

 
 

 
 

 

 
Personalul care asigura 

permanenta la primarie: 

 
   Ferenci Iosif 

   File Elisabeta 

 
 

 

 
 

 

 
 

Responsabil cu 

intocmirea ―rapoartelor 
operative‖ care se 

transmit la Centrul 

operaţional al 
Inspectoratului Judeţean 

pentru Situaţii de 

Urgenţă şi Centrul 
operativ de la Sistemul 

de Gospodărire a 

Apelor): 
 

Pajzos Erika Maria 

- agent de inundatii 

 


