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DI S P O Z I Ţ I E
privind actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă
Având în vedere:
- prevederile art.12, alin.1 şi art.15, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă;
- prevederile art.4, alin.4 si art.7 din Hotărârea Guvernului
nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgentă;
În temeiul art.63, art.68 si art.115(1) lit.a din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
PRIMARUL COMUNEI CEZIENI, JUDEŢUL OLT
DISPUNE:
Art. 1. Se actualizează componenţa nominală a Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă Cezieni, aprobata prin Dispoziţia nr.86/2009,
după cum urmează:
Guşatu Dănuţ
- primar;
1. Preşedinte :
2. Vicepresedinte: Gheorghiu Gheorghe - viceprimar;
3. Membru:
Ristache Constanta
- secretar;
4. Agent de inundaţii: Mitrana Stelian
- sef serv. voluntar Situatii
Urgenta;
5. Membru:
Aspra Catalin
- bibliotecar;
6. Membru:
Chirea Marin
- patron S.C. Fabian S.R.L;
7. Membru:
Catrina Petre
- reprezentant S.C Vivat Instal S.R.L;
8. Membru:
Pârgulescu Eugenia
- reprezentant Ferma Elias;
9. Membru:
Filip Stelian
- functionar public Primarie;
10 Membru:
Ţenea Teodor
- redactor Camin Cultural;
11. Membru:
Cârstea Ştefan
- tehnician veterinar;

12. Membru:
Barbu Paul
- preot;
13. Membru:
Cuculeţu Tinel Cornel - sef post Politia Cezieni.
Art. 2. Se actualizează componenţa Centrului Operativ pentru Situaţii
de Urgenţă, cu activitate temporară, astfel:
1. Sef centru operativ: Guşatu Dănuţ
2. Membru:
Gheorghiu Gheorghe
3. Membru:
Ristache Constanta
Mitrana Stelian
4. Agent de inundaţii:
5. Membru:
Aspra Cătălin
6. Membru:
Cuculeţu Tinel Cornel.
Art. 3. Documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta
detinute de centrul operativ se gestioneaza de domnul Mitrana Stelian.
Art. 4. Pe data emiterii prezentei dispoziţii se abroga prevederile
Dispoziţiei nr.86/2009 privind constituirea Comitetului Local şi a centrului
Operativ pentru Situaţii de Urgenţă.
Art. 5. Prezenta Dispoziţie se comunica membrilor Comitetului şi
Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, cu activitate temporară, în
vederea aducerii la indeplinire, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
“Matei Basarab” al judetului Olt si Instituţiei Prefectului- Judeţul OLT.
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Data:02.09.2013

VIZAT,
Secretar
C. RISTACHE

.
.

COMPONENTA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ COMUNA CEZIENI
NUMELE
SI
PRENUMELE

FUNCTIA
In comisie
La locul
de munca

ADRESA
De la domiciliu:
localitate, str., nr., telefon fix si mobil, fax.

De la locul de munca:
Localitate, str., nr., telefon fix si mobil
Adresa de e-mail

1

2

3

4

5

GUSATU DANUT

PRESEDINTE

PRIMAR

Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510241
0761512182

GHEORGHIU GHEORGHE

VICEPRESEDINTE

VICEPRIMAR

RISTACHE
CONSTANTA
MITRANA STELIAN

MEMBRU

Primaria Cezieni, jud Ol
Tel/fax:510102
e-mail : primariacezieni@yahoo.com
Primaria Cezieni, jud Olt
Tel/fax:510102
Primaria Cezieni, jud Olt
Tel/fax:510102
Primaria Cezieni, jud Olt
Tel/fax:510102
Primaria Cezieni, jud Olt
Tel/fax:510102
e-mail : primariacezieni@yahoo.com
Patron SC Fabian SRL Cezieni, jud Olt
Tel: 510679
SC Vivat Instal SRL
Caracal Tel: 0722657269

AGENT DE
INUNDATII

ASPRA CATALIN

MEMBRU

CHIREA MARIN

MEMBRU

CATRINA PETRE

MEMBRU

PARGULESCU EUGENIA

MEMBRU

FILIP STELIAN

MEMBRU

TENEA TEODOR

MEMBRU

CARSTEA STEFAN

MEMBRU

BARBU PAUL

MEMBRU

CUCULETU TINEL CORNEL

MEMBRU

Com. Cezieni,jud.Olt
0249/510096, 0761244298
SECRETAR
Com. Cezieni,jud.Olt
0249/510214, 0769781724
CONSILIER
Com. Cezieni,jud.Olt
SUPERIOR
0249/510389, 0726383900
BIBLIOTECAR
Caracal, Str. Traian nr.106
jud Olt
0767529188
PATRON
Com. Cezieni,jud.Olt
0249/510179
MAGAZIONER
Com. Cezieni,
jud.Olt 0249/510261
0744325392
ECONOMIST
Com. Cezieni,jud.Olt
0249/510293
REFERENT
Com. Cezieni,jud.Olt
SUPERIOR
0249/510076
REFERENT CULTURAL
Com. Cezieni,jud.Olt
0249/510024
0723236547
TEHNICIAN VETERINAR
Com. Cezieni,jud.Olt
0765369922
PREOT
Caracal, str.Buzesti, nr.7, bl. A1, sc. 4, ap. 15
0767687092
SEF POST POLITIE
Com. Cezieni,jud.Olt

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA,
PRIMAR
DANUT GUSATU
INTOCMIT,
SEF SVSU
MITRANA STELIAN

Ferma Elias Bondrea,Jud Olt
Tel/fax510309
Primaria Cezieni, jud Olt
Tel/fax:510102
Caminul Cultural Cezieni
Tel/fax:510102
Primaria Cezieni, jud Olt
Tel/fax:510102
Parohia Cezieni
POST POLITIE CEZIENI
0249/510101

4. TABEL CU LOCUL UNDE FUNCTIONEAZA CENTRUL OPERATIV
NEPERMANENT SI SE INSTITUIE PERMANENTA SI UNDE POT FI
TRANSMISE AVERTIZARI, PROGNOZE DECIZII SI INFORMATII
Locul Centru
Operativ unde se
instituie permanenţa
1
SEDIUL
PRIMĂRIEI

Alte locaţii unde se mai pot transmite
şi primii informaţii
Telefoane
Poliţie
2
-telefon 0249510102
- fax 0249510102
primariacezieni@yahoo.com

Şcoală

3
4
- telefon 0249510101 - fix 0249510017
- fax 0249510101
- fax 0249510017
scoalacezieni@yahoo.com
- e-mail

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
PRIMAR
DĂNUŢ GUŞATU

ÎNTOCMIT,
ŞEF SVSU
MITRANA STELIAN

Schema
Fluxului informațional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri şi
poluări accidentale la nivelul C.L.S.U.
CEZIENI
AB.A. OLT

CJSU- Președinte - Instituția Prefectului OLT: tel 0249-410090
fax 0249-432968; e-mail prefectura@prefecturaolt.ro
C.M.R.
CRAIOVA
Tel 0251-436835
Fax 0251-437232

Centrul operațional ISUJ
OLT : tel.0249-432211;
fax 0249-432288;
e-mail isuolt@isuolt.ro

Grupul de Suport Tehnic
SGA OLT : Tel 0249-430103; 0249-

Tel 0350401738;
Fax 0250738255
A.B.A. ARGES VEDEA
Tel 0248223449

Fax 0248211549

432215; fax 0249-434201; e-mail:

dispecerat.ot@dao.rowater.ro

ANIF – Filiala județeană
OLT; tel. 0249-515293; fax
0249-512222;
mail:olt@anif.ro

C.L.S.U. CEZIENI tel.0249510102; fax0249510102; e-mail primariacezieni@@yahoo.com
Primar:tel 0761512182; viceprimar:tel 0761244298; secretar primărie:tel 0769781724;
șef post Poliție locală: tel 0249510101; fax 0249510101;

Sat CEZIENI
Responsabil cu avertizarea
populației:
Consilier Chesnoiu Constantin
tel; 0767653783

Sat CORLATESTI

Sat BONDREA

Responsabil cu avertizarea
populației:
Consilier Mladin Petre tel;
0769377543

Responsabil cu
avertizarea populației:
consilier Nica Mihalache
tel; 0769700124

Obiective economice
C.R.R.P.H CEZIENI , SCOALA
CEZIENI, CAMIN CULTURAL, SC
CEREAL AGRICULTURA SRL, SC
BENEVEST AGRA SRL

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
PRIMAR
DĂNUŢ GUŞATU
ÎNTOCMIT,
ŞEF SVSU
MITRANA STELIAN

I
1

SAT CORLATESTI Paraul Teslui VIII-I-175
revarsare

SAT BONDREA

Paraul Teslui VIII-I-175
revarsare
Baraj Ferma Elias
avarie acumulare
Vale locala

4

7

Primaria Cezieni
Tel/fax 0249/510102
primariacezieni@yahoo.com
Politie tel.
0249/510101
Scoala tel/fax
0249/510017
Primaria Cezieni
Tel/fax 0249/510102
primariacezieni@yahoo.com
Politie tel.
0249/510101
Scoala tel/fax
0249/510017
Primaria Cezieni
Tel/fax 0249/510102
primariacezieni@yahoo.com
Politie tel.
0249/510101
Scoala tel/fax
0249/510017

8

Post hidro
Pielesti
Post pluvio
Pielesti

COD ROŞU

6

COD PORTOCALIU

5

COD GALBEN

COD ROŞU

3

COD PORTOCALIU

1
2
BAZINUL HIDROGRAFIC OLT
126102 COMUNA CEZIENI
Paraul Teslui VIII-I-175
SAT CEZIENI
revarsare
Baraj Valea Zambilei(Zaton)
avarie acumulare
Primaria Cezieni

COD GALBEN

7.TABEL CU DATE CARACTERISTICE DE APARARE
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CEZIENI
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr. Cod
Comitetul local
Curs de apă/toate cursurile Număr telefon şi fax, e- Amplas Mărimi locale de Amplasament
Mărimi de apărare avertizoare zonale
apărare
crt. SIRUT pentru situatii de de apă de pe raza localităţii mail la primărie, post
a
staţie
A
urgenta CEZIENI
(permanente sau
de poliţie, şcoală, etc
ment
hidrometrică
nepermanente), formaţiuni
staţie
avertizoare/
hidrome CA CI CP
post
Surse detorenţiale
risc la inundaţii:
CA
CI
CP
trică
revarsari,cursuri de
F1
F2
F3 pluviometric
F1
F2
F3
locală
avertizor
apa,activare formatiuni
praguri critice la precipitaţii
torentiale, avarii şi accidente
la construcţii hidrotehnice
(diguri, baraje), ape interne

25 l/mp/1 oră 35 l/mp/1 oră 50 l/mp/1 oră
45 l/mp/3 ore 60 l/mp/3 ore 80 l/mp/3 ore
9
10
11

220

275

375

25 l/mp/1 oră 35 l/mp/1 oră 50 l/mp/1 oră
45 l/mp/3 ore 60 l/mp/3 ore 80 l/mp/3 ore

Timpul de
propagare
a viiturilor
sau de
concentrar
ea
precipitaţii
lor
periculoas
e de la
postul
pluviometr
ic la
obiectiv
12

Lucrări Asigurările de
Obiective
aflate în zone hidrotehni calcul/reale ale
ce de
de risc la
construcţiilor
apărare
inundaţii şi
hidrotehnice
accidente la existente - existente, cu
construcţii caracterist
debitele
ici
hidrotehnice
aferente
/cursul de
apă pe
care sunt
amplasate.
DETINAT
OR

13

Islaz 20 ha
Teren sport
DC 153 -500m

Post hidro
Pielesti

220

275

375

Islaz 5 ha

Post hidro
Pielesti
Post pluvio
Pielesti

220

275

375

Islaz 5 ha

25 l/mp/1 oră 35 l/mp/1 oră 50 l/mp/1 oră
45 l/mp/3 ore 60 l/mp/3 ore 80 l/mp/3 ore

14

Teren
neproductiv
0,50ha

Nota:
CA – COTA DE ATENTIE, CI – COTA DE INUNDATIE , CP – COTA DE PERICOL, F I -, FII, FIII la diguri si gheturi ( definire)
SEMNIFICATIA CODURILOR DE CULORI:
CODUL GALBEN - Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanţi, văi neparmanente şi pâraie, torenţi) sunt periculoase şi se prevede posibilitatea depăşirii COTELOR DE ATENŢIE pe cursurile de apă.
CODUL PORTOCALIU- Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanţi, văi neparmanente şi pâraie, torenţi) sunt periculoase şi se prevede depăşiriea iminentă a COTELOR DE INUNDAŢIE pe cursurile de apă
( cota de la care se inunda primele obiective).
CODUL ROSU- Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanţi, văi neparmanente şi pâraie, torenţi) sunt foarte periculoase şi se prevede depăşiriea iminentă a COTELOR DE PERICOL
pe cursurile de apă(cota de la care s-ar putea impune evacuarea populatiei si a animalelor.

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PRIMAR
INTOCMIT
SEF SVSU
MITRANA STELIAN

GUSATU DANUT

15

8. Măsuri preventive şi operative pentru managementul situaţiilor de
urgenţă în caz de inundaţii la nivel local

I. 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 secţiunile podurilor şi podeţelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii.
9. Organizarea periodică a exerciţiilor de simulare a inundaţiilor.

II.

Măsuri operative

COD GALBEN PENTRU INUNDA ŢII
1.
2.
3.
4.

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.
5. Monitorizarea cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice de pe raza unităţilor
administrativ-teritoriale.

COD PORTOCALIU PENTRU INUNDAŢII
1. Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de câte ori situaţia o impune.

2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
3. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între CLSU şi Centrul Operaţţional al IJSU şi
Centrul Operativ al SGA
- elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de inundaţii.
4. Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii.
5. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundaţiilor:
- Asigurarea 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 şi podeţelor cu secţiuni subdimensionate;
- Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia fenomenelor periculoase o impune;
- Evacuarea apei acumulate în imobile.

COD ROŞU PENTRU INUNDAŢII
1.
2.
3.
4.

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:
- Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor.
5. Alarmarea populaţiei în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.
6. Asigurarea participării membrilor SVSU şi a cetăţenilor la acţiunile de intervenţie operativă.
7. Evacuarea populaţiei şi animalelor, asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea animalelor,
distribuirea de apă potabilă şi alimente.

III.

Măsuri de reabilitare

1. Conştientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de inundaţii
(fizic).
2. Sprijinirea activităţii Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialişti, numiţi prin
ordinul prefectului.
3. Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de refacere şi reconstrucţie.
4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării şi pe terenurilor agricole.
5. Salubrizarea surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate.
6. Interzicerea efectuării de breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără
aprobarea CMSU-MMSC.
PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA,
PRIMAR
DANUT GUSATU
INTOCMIT,
SEF SVSU
MITRANA STELIAN

7.2. COMPONENŢA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ AL COMUNEI CEZIENI
Şef SVSU, membri SVSU şi membrii
formaţiei de intervenţie alcătuită din
localnici voluntari
Mitrana Stelian –sef SVSU
Telef. 0726383900
1.Ghican Ion
2.Moga Paul
Telef. 0765270355
3.Chesnoiu Constantin
Telef. 0767653783
4.Rostogol Petrisor
5.Ghican N. Ion
6.Ghican Ionut
7.Vatafu Ion
Telef. 0762200468
8.Cotulbea Marin
9.Moga Gheorghe
10.Filip Stelian
Telef. 0767059122
11.Raicea Florin
12.Ticu Ilie
13.Chesnoiu Florian
14.Geaba Constantin
15.Pistol Petre
Telef. 0761651874
16.Moga Tudorel
17.Tabacu Constantin
18.Tenea Teodor
Telef. 0761944737
19.Puia Gheorghe
Telef. 0768589961
20.Braica Ilie
Telef. 0766662356
21.Ticu Petrisor
22.Dumitrascu Stelian
23.Chesnoiu Nicusor
24.Militaru Ion Mihail
Telef. 0763932147
25.Mladin Petre
Telef. 0769377543
26.Ghican Lulu
27.Neata Nicolae
28.Ciobanu Marin
29.Smarandache Gheorghe
30.Pasa Elena
Telef. 0724266229
31.Carstea Stefan
Telef. 0765369922
32.Gusatu Florentina
Telef. 0767436910
33.Catrina Elena
Telef. 0763532481
34.Moga Ion
Telef. 0766543481
35.Pistol Stelian

Personal care
asigură permanenţa
la locul stabilit la
pct.4

Responsabil cu
evacuarea populaţiei
şi asigurarea spaţiilor
de cazare temporare

Membrii CLSU
conform Dispozitiei
nr.81/02.09.2013

- viceprimar
Gheorghiu Gheorghe
Tel 0761244298

Responsabil cu întocmirea„
Rapoartelor operative”
care se transmit la I.S.U.
Olt şi la Centrul operativ al
S.G.A. Olt
- agent de inundaţii(şeful
SVSU)
Mitrana Stelian
Tel 0726383900

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
PRIMAR
DĂNUŢ GUŞATU
ÎNTOCMIT,
ŞEF SVSU
MITRANA STELIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA CEZIENI
PRIMAR
Com Cezieni, jud Olt
E-mail:primariacezieni@yahoo.com

Tel: (+40) 0249 510102
Fax: (+40) 0249 510102

DI S P O Z I Ţ I E
Referitoare la: desemnarea şefului S.V.S.U. Cezieni pentru îndeplinirea
funcţiei de agent de inundaţii.
Având în vedere:
- prevederile punctului 5.2.1. lit. “c” din Hotararea Guvernului nr. 846/2010 pentru
aprobarea Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si
lung;
- art. 29 alin. 2 si art. 52 din Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta
generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursuri de apa si poluari marine in zona costiera aprobat
prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor si al Ministerului Administratiei si
Internelor nr. 1422/192/2012;
- art. 63 alin. 5 lit. b si c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 68 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
PRIMARUL COMUNEI CEZIENI, JUDEŢUL OLT
DISPUNE:
Art.1. Se aprobă ca seful S.V.S.U. al comunei Cezieni, judetul Olt, domnul Mitrana
Stelian să indeplineasca functia de “ agent de inundaţii “ la nivelul unităţii
administrative-teritoriale.
Art.2. Prezenta dispozitie se va comunica sefului S.V.S.U. domnului Mitrana Stelian,
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Matei Basarab” al Judetului Olt şi Instituţiei
Prefectului- Judeţul Olt .
PRIMAR,
Dănuţ GUŞATU

Nr.80
Data:02.09.2013

VIZAT,
Secretar,
C. RISTACHE

8.1. SEMNIFICAŢIA MĂRIMILOR CARACTERISTICE DE APĂRARE ŞI A CODURILOR
DE CULORI PENTRU ATENTIONĂRI HIDROLOGICE
Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:
a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice
situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau
debite;
b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau
debite.
Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie
şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea
fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare împotriva inundaţiilor.
Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt următoarele :
A) Pentru ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ:
a) COTA FAZEI I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul
taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
b) COTA FAZEI a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge
la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
c) COTA FAZEI a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,51,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru
care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.
B) Pentru ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ, în secţiunile staţiilor hidrometrice:
a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după
un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor
activităţi expuse la inundaţii;
b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante
care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;
c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare
a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea
unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.
C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ŞI III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac
şi debitul afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie
(NNR) şi Cotă creastă deversor.
D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE sunt stabilite de proiectant pentru
fiecare obiectiv în funcţie de:
a) nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;
b) atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei.
Valorile limită în comportarea construcţiei sunt:
a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul
considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;
b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre
forme incipiente de cedare;

c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea
construcţiei.
În cazul pericolului de inundaţii PRIN AGLOMERAREA GHEŢURILOR ŞI REVĂRSAREA
APELOR, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
a) FAZA I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici
îngrămădiri;
b) FAZA a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;
c) FAZA a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de
pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.
Pentru SATISFACEREA CERINŢELOR DE APĂ ALE FOLOSINŢELOR, în cazul diminuării
continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
a) FAZA NORMALĂ - corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul
sursei este mai mare decât debitul de atenţie, sau la limită egal cu acesta (debitul de atenţie
reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerinţelor cantitative înmulţit cu un coeficient de
la 1,2 la 1,4);
b) FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe
secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât
debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite
asigurarea folosinţelor pentru un număr maxim de 50 zile;
c) FAZA DE RESTRICŢII - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de
control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar, sau volumul existent în lacuri
nu permite asigurarea folosinţelor pentru un număr de maxim 50 de zile.
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8. LISTA PODURILOR SI PODETELOR CU SECTIUNI DE SCURGERE
SUBDIMENSIONATE LA CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA PERMANENTA
PE TIMPUL APELOR
Nr.crt.
1

Poduri şi podeţe – cursuri de apă
Podul Deaconului- pârâul Teslui

Localizare
Com Cezieni sat Cezieni

Podul Şerban- pârâul Teslui

Com Cezieni sat Cezieni

Podul din Lunca- pârâul Teslui

Com Cezieni sat Cezieni

2
3

Com Cezieni sat Cezieni
4
5
6

Podul Raioasa- pârâul Teslui
Podul Corlăteşti- pârâul Teslui

Com Cezieni sat Corlăteşti

Podul Bondrea- pârâul Teslui

Com Cezieni sat Bondrea
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9. Tabel cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente la C.L.S.U.
al comunei Cezieni
Nr.
crt.
Denumirea materialelor şi mijloacelor de
intervenţie

U.M.

Necesar

Existent

3

4

5

1,0

0

600

200

1
2
MATERIALE DE APĂRARE
1
Dulapi
2
Saci de 50/80 mm din cânepă sau iută

m.c.
Buc.

3
4

m.l.
Kg.

300
1,0

300
1,0

m.p.
Buc.

120
1

120
1

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

10
10
2
5
5
5

10
10
2
5
5
2

Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi Buc.
de lemn
Maiuri mecanice tip”broasca”
Buc.

2

2

1

0

Buc.

1

1

Buc.

1

1

Buc.
Buc.
Buc.

1
1
4

1
1
0

Buc.

100

0

Kg.
Buc.
Buc.
ml

5
15
15
50

5
15
15
50

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sfoară pentru legat saci
Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor
si uneltelor Ǿ 15 – 10 mm
Folii de polietilena
Lanterne tubulare mari, lanterne cu
acumulatori reincarcabili, felinare
electrice 12-24 V si alte mijloace de
iluminat.
Cazmale cu cozi
Lopeti cu cozi
Tarnacoape cu cozi
Sape cu cozi
Furci de fier cu cozi
Cangi de fier cu cozi

Grup electrogen portabil cu anexe pentru
iluminat
Reflectoare portabile pentru lucru pe
timpul nopţii
Motopompe cu anexe
Electropompe
Cordite de salvare si asigurare
Pungi din polietilenă pentru încărcatură
explozivă
Cuie diferite mărimi
Bandă adezivă
Bandă izolatore
Sârmă neagră
Intocmit Sef SVSU
Mitrana Stelian

Deficit
(precizat de unde se
asigură deficitulîncheierea de
convenţii cu agenţii
ec.din zonă)
6
1,0
400 –S.C Floare de
Colt SRL

3- S.C Floare de
Colt SRL

1 - S.C Floare de
Colt SRL

4 - S.C Floare de
Colt SRL
100 - S.C Floare de
Colt SRL

Presedinte C.L.S.U.
Primar,
GUSATU DANUT

12. Acumulări din categoria C şi D, de pe raza localităţii
Nr. Crt.

1

2

Denumire
acumulare

Curs de apă

Baraj Valea Zambilei
(Zaton)
Baraj
Ferma
Elias

Deţinător

Com.
Cezieni

Obiective potenţial afectabile
În cazul accidentelor la baraj
Teren sport
DC 153 pe o portiune de 500m

Ferma Elias

Teren neproductiv 0,50 ha

Responsabil din partea SGA
Olt

Ing. Mihaiescu Horia

Ing. Mihaiescu Horia

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
PRIMAR
DĂNUŢ GUŞATU

ÎNTOCMIT,
ŞEF SVSU
MITRANA STELIAN

13. EXTRAS din „Planul de avertizare – alarmare a populaţiei şi obiectivelor
economice şi sociale situate în aval de baraj

NU ESTE CAZUL
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14. PLANUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR
ACCIDENTALE LA FOLOSINTELE DE APA POTENTIAL POLUATOARE.
NU ESTE CAZUL
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PRECIZĂRI SUPLIMENTARE
- planurile vor fi întocmite în 2 (doua) exemplare, care, după toate
aprobările, vor rămâne unul la dumneavoastră si unul la SGA OLT ;
- termenul final de întocmire este de ………….2013;
- nu introduceţi în Plan alte documente cu alt conţinut sau altă formă
decât cele primite prin această MACHETĂ ;
- pentru alte elemente, mai puţin clare, vă adresaţi la SGA OLT –
persoană de contact Ciocanescu Sabina tel 0747130195 ; fax
0249434201; m-ail sabina.ciocanescu@dao.rowater.ro
- vă rugăm, atenţie la toate precizările făcute, pentru că, la
nerespectarea acestora, planurile vor fi respinse.

II DE URGENTA CEZIENI
NUNDATIILOR PREVENTIVE, OPERATIVE SI DE REFACERE
MASURI OPERATIVE

a prognozarea
menelor
ometeorologice
culoase –COD
LBEN ( CA, faza l de
rare la diguri, faza l
părare la gheţuri)
timpul producerii
menelor
ometeorologice-COD
LBEN

*- La prognozarea
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase-COD
PORTOCALIU-CI, faza
ll la diguri, faza ll la
gheţuri)
* - Pe timpul producerii
fenomenelor
hidrometeorologiceCOD PORTOCALIU

*- La prognozarea
fenomenelor
hidrometeorologice
–COD ROŞU
*- Pe timpul
producerii
fenomenelor
hidrometeorologiceCOD ROŞU

vocarea în şedinţă
aordinară a CLSU în
ţie de situaţia concretă
eren.
tuirea permanenţei la
ul primăriei.
rtizarea populaţiei şi a
ctivelor din zonele de
la inundaţii.
părtarea blocajelor din
unile podurilor şi
eţelor de pe
maţiunile torenţiale, de
ăi nepermanente.
itorizarea cursurilor
pă şi a construcţiilor
otehnice de pe raza
ăţilor administrativoriale

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
Operaţţional al IJSU şi
Centrul Operativ al SGA
elaborarea Rapoartelor
operative prin agenţii de
inundaţii.
Avertizarea-alarmarea
populaţiei din zonele de
risc la inundaţii.
Luarea măsurilor de
limitare a efectelor
inundaţiilor:
Asigurarea patrulării
cursurilor de apă şi
digurilor;
Evitarea blocajelor pe
cursurilor de apă şi

Convocarea în
şedinţă extraordinară
a CLSU ori de câte
ori situaţia o impune;
Instituirea
permanenţei la sediul
primăriei ;
Avertizareaalarmarea populaţiei
din zonele cu risc la
inundaţii;
Asigurarea
funcţionării fluxului
informaţional între
CLSU, Centrul
Operaţional al IJSU
şi Centrul Operativ al
SGA:
Elaborarea şi
transmiterea
Rapoartelor operative
privind efectele
inundaţiilor.
Alarmarea populaţiei
în caz de pericol

MASURI DE REFACERE
(MASURI DUPA IESIREA
DIN STAREA DE URGENTA
URURGENTA)

COMPONENTA SERVICIULUI
VOLUNTAR pentru SITUATII DE
URGENTA

RESPONSABILI CU
ACTIUNILE DE
APARARE

Conştientizarea comisiei de evaluare
a pagubelor de evaluare a pagubelor
produse de inundaţii (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
terenurilor agricole.
Salubrizarea surselor şi instalaţiilor
de alimentare cu apă şi a terenurilor
care au fost afectate.
Interzicerea efectuării de breşe în
diguri pentru evacuarea apei
acumulate în incinte fără aprobarea
CMSU-MMSC.

Anexa 7.2.
- formatia serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta condusa de sef serviciu referent
Mitrana Stelian compusa din 35 de persoane :
Mitrana Stelian –sef SVSU
1.Ghican Ion
2.Moga Paul
3.Chesnoiu Constantin
4.Rostogol Petrisor
5.Ghican N. Ion
6.Ghican Ionut
7.Vatafu Ion
8.Cotulbea Marin
9.Moga Gheorghe
10.Filip Stelian
11.Raicea Florin
12.Ticu Ilie
13.Chesnoiu Florian
14.Geaba Constantin
15.Pistol Petre
16.Moga Tudorel
17.Tabacu Constantin
18.Tenea Teodor
19.Puia Gheorghe
20.Braica Ilie
21.Ticu Petrisor
22.Dumitrascu Stelian
23.Chesnoiu Nicusor

1. Responsabili pentru
evacuarea populaţiei si
asigurarea spaţiilor de cazare
temporară :
GHEORGHIU
GHEORGHE
TEL.0761244298
2. Responsabili pentru
asigurarea permanenţei la
Primărie
RISTACHE CONSTANTA
TEL.0769781724

3. Responsabili pentru
întocmirea si transmiterea
rapoartelor Operative
zilnice :
MITRANA
STELIAN
TEL.0726383900

formaţiunilor torenţiale;
Interzicerea efectuării unor
breşe în diguri sau baraje;
Asigurarea participării
cetăţenilor la acţiunile de
intervenţie operativă;
Asigurarea supravegherii
podurilor şi podeţelor cu
secţiuni subdimensionate;
Evacuarea populaţiei şi
animalelor dacă evoluţia
fenomenelor periculoase o
impune;
Evacuarea apei acumulate
în imobile.

24.Militaru Ion Mihail
25.Mladin Petre
26.Ghican Lulu
27.Neata Nicolae
28.Ciobanu Marin
29.Smarandache Gheorghe
30.Pasa Elena
31.Carstea Stefan
32.Gusatu Florentina
33.Catrina Elena
34.Moga Ion
35.Pistol Stelian

iminent de avariere a
unor diguri sau
baraje.
Asigurarea
participării
membrilor SVSU şi a
cetăţenilor la
acţiunile de
intervenţie operativă.
Evacuarea populaţiei
şi animalelor,
asigurarea cazării
populaţiei,
adăpostirea
animalelor,
distribuirea de apă
potabilă şi alimente.
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Prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor
la inundaţii, au fost transpuse în Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 a fost aprobată
Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.
Printre prevederile acestei Strategii, se numără şi crearea funcţiei de “agent de
inundaţii” la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE AGENTULUI DE INUNDAŢII
Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de
inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.

Atribuţiile agentului de inundaţii:
a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de
gospodărire a apelor (Sistem de Gospodarire a Apelor, Sistem Hidrotehnic)
pentru aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice
cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativteritoriale;
b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor
şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul
primăriilor şi pe pagina de internet a instituţiei;
c) asigură întocmirea Rapoartelor operative și a Rapoartelor de sinteză privind
efectele fenomenelor hidrologice periculoase;
d)

asigura organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populației
asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie
întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;

e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru
avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de
alarmare acustică a populaţiei.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului mediului şi
pădurilor nr. 1.422/192/2012 – REGULAMENT privind gestionarea situaţiilor
de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi
poluări marine în zona costieră, Secţiunea 3 - Organizarea, pregătirea şi
asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţie:
Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de
agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
Atribuţiile agentului de inundaţii sunt reglementate prin Hotărârea
Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management
al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.
Primarii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale:
- dispun agenţilor de inundaţii organizarea periodică a unor acţiuni de
conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi
asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru
diminuarea pagubelor;
- asigură, prin agenţii de inundaţii, întocmirea planurilor locale de apărare
împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor
din acest planuri din care au fost excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de
internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
- asigură, prin agenţii de inundaţii, centralizarea datelor privind urmările
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi transmiterea
rapoartelor potrivit prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul regulament;
- dispun agenţilor de inundaţii afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor
de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi
semnificaţia semnalelelor de alarmare acustică a populaţiei;
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