
Antet

RAPORT OPERATIV
Din data de ...........................

1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos:

2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic):
Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/

Curs de apă
pe fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate Cauzele afectării pe
fiecare localitate în

parte

Sat/cartier …................... - Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:

- distruse
- avariate

- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate

- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice afectate
(cu menţionarea denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale

- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape interne
- rupere dig,
avariere baraj cu
indicarea denumirii
şi administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei de
canalizare
- alte cauze

TOTAL ORAŞ - Victime omeneşti



Nr. total sate/cartiere
afectate ……………

- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:

- distruse
- avariate

- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate

- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria, etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice afectate
(cu menţionarea denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale

3. măsurile luate de către toate structurile implicate in gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
riscurile specifice:

Preşedintele C.L.S.U.
Primar

NICOLAE SǍLǍGEAN
................................



Anexa nr. 8 la Ordinul Comun al MMP 1422/16.05.2012 şi MAI 129/02.08.2012
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ
RAPORT OPERATIV

(model)

ANEXA 8
la regulament

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR
HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE

Art. 1. – Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi se
transmit astfel:
a) la nivel local:
- se întocmesc de către responsabilul nominalizat în planul de apărare împotriva inundaţiilor al
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

- se aprobă de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
- se transmit prin grija primarului către Centrul operaţional judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Sistemului de
Gospodărie a Apelor.

b) la nivelul deţinătorilor de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor:
- se întocmesc, de către unitatea afectată în baza prevederilor planului de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor
accidentale al sistemului hidrotehnic;

- se aprobă de către conducătorul/directorul unităţii afectate;
- se transmit către Centrul operativ al Administraţiei Bazinale de Apă/ Centrul operativ al
Sistemului de Gospodărire a Apelor.

c) la nivel judeţean:
- se întocmesc de către Grupul de suport tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel
local şi puse la dispoziţie de Centrul operaţional judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă);

- se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de
Urgenţă;

- se transmit către Centrul operativ al Ministerului Mediului şi Pădurilor prin grija Sistemului de
Gospodărire a Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului prin grija
prefectului şi către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Centrul operaţional
judeţean.

Art. 2. - Rapoartele operative vor cuprinde:
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii
căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu
echivalentul în apă al stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe
versanţi, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu
debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi
râuri, de la un raport la altul;
2) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul model:

Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi

Curs de apă
pe fiecare
comună şi

Obiective afectate Cauzele afectării pe
fiecare localitate în

parte



aparţinătoare/ localitate
aparţinătoare

Comuna…...................
Satul……....................

- Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:

- distruse
- avariate

- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate

- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice afectate
(cu menţionarea denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale

- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape interne
- rupere dig,
avariere baraj cu
indicarea denumirii
şi administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei de
canalizare
- alte cauze

TOTAL JUDEŢ
Nr. total localităţi
afectate.........................

- Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:

- distruse
- avariate

- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate

- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria, etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF



- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice afectate
(cu menţionarea denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale

(3) măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei,
cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate.
Prin fluxul informaţional al Ministerului Mediului şi Pădurilor, raportul operativ va fi completat la nivel
de Sistem de Gospodărire a Apelor cu următoarele informaţii:
1) colaborarea cu ţările vecine în conformitate cu Regulamentele comune;
2) modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje
şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora
de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor etc.;
3) măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor, evacuarea
apelor din incinte etc.);
4) construcţii hidrotehnice afectate.

Art. 3. - Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea
fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se impune,
fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.

Art. 4. - Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate
administrativ-teritorială (municipiu, oraş, comună) şi pe fiecare sat aparţinător acestora, precum şi
centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la încetarea fenomenului.

Art. 5. - Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:
a) dacă a fost aplicat planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; debitele minime
înregistrate în secţiunile de control care au determinat restricţiile; folosinţele de apă restricţionate; măsuri
de raţionalizare;
b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de
alimentare cu apă;
c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de
alimentare cu apă;
d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru
populaţie.

Art. 6. - Rapoartele operative elaborate de instituţiile/structurile implicate vor fi stocate şi pe suport
electronic – CD/DVD.

NOTĂ: Rapoartele se întocmesc pe localităţi (sate) şi în localitate (sat) pe fiecare curs de apă.
Tabelul se va completa DOAR cu obiectivele care au fost afectate – restul se şterge.



DATEOFERITE DE SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ
COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ
SITUAŢIA PAGUBELOR ÎNREGISTRATE DIN INUNDAŢII

ÎN INTERVALUL1970 - 2013
PERIOADA DE PLAN
2014 - 2017

Nr.
crt.

Satul /
Localitatea

Curs de apă
principal /
afluent

Regim de
amenajare

Lucrări de
apărare existente

Inundaţii produse de revărsarea unui curs de apă
Data Tip

inundaţie
Cauze
adiacente

Obiective afectate Măsuri de
remediere localePagube fizice Pagube

valorice*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bicaz Bistriţa amenajat Acumulare Izv. Muntelui 01.05.1970creştere Q&H afuieri 3 gospodării (case) -
2 Bicaz Bistriţa amenajat Acumulare Izv. Muntelui 01.06.1974creştere Q&H eroziuni, afuieri 1 gospodărie (casă)

1 obiectiv
0,1 km drum

-

3 Izv. Muntelui Izv. Muntelui neamenajat nu 01.06.1974revărsări eroziuni, afuieri 8 gospodării (case)
1 obiectiv
3,7 km drum
7,2 ha teren

-

4 Potoci Potoci amenajat Reg. albie pr. Potoci (prim.
Bicaz)

01.06.1974revărsări eroziuni 1,0 km drum -

5 Izvoru Alb Izvoru Alb neamenajat nu 01.06.1974revărsări eroziuni, afuieri 3 gospodării (case)
0,6 km drum
1,0 ha teren

-

6 Secu Secu neamenajat nu 01.06.1974revărsări eroziuni, afuieri 3 gospodării (case)
1,0 km drum

-

7 Bicaz Bicaz neamenajat nu 01.06.1974creştere Q&H afuieri 1 obiectiv -
8 Izv. Muntelui Izv. Muntelui neamenajat nu 10.06.1975revărsări eroziuni, afuieri 6 gospodării (case)

2 obiective
12,5 km drum
2,5 ha teren

-

9 Potoci Potoci amenajat Reg. albie pr. Potoci (prim.
Bicaz)

10.06.1975revărsări eroziuni, afuieri 2 gospodării (case)
1,3 km drum

-

10Izvoru Alb Izvoru Alb neamenajat nu 10.06.1975revărsări eroziuni, afuieri 71 gospodării
2 obiective
15,0 drum
38,7 ha teren

-

11Izv. Muntelui Izv. Muntelui parţial amenajat Reg. albie pr. Izv Muntelui 20.05.1979creştere Q&H eroziuni 1,0 km drum
10,0 km ha teren

-

12Izv. Muntelui Izv. Muntelui parţial amenajat Reg. albie pr. Izv Muntelui 25-31.
08.1997

creştere Q&H eroziuni, afuieri 1lucrare hidro (SGA Neamţ) 20000,000

13Izv. Muntelui Izv. Muntelui parţial amenajat Reg. albie pr. Izv Muntelui 06.09.2001creştere Q&H eroziuni 0,15 km DJ 15000,000
14 Bistrita, Izvoru

Muntelui, Secu,
Izvoru Alb

parţial amenajat Reg. albie pr. Izv Muntelui 17-18
08.2002

creştere Q&H eroziuni, afuieri 1,1 km DJ
1,5 km DC
2 poduri
7 podeţe

2372000,000
266800,000
715000,000
902000,000

15 Potoci Potoci amenajat Reg. albie pr. Potoci (prim. 05 – 06. creştere Q&H şiroiri, eroziuni, 1,5 km DC 410000,000



DATEOFERITE DE SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ



DATEOFERITE DE SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ

Obs.: * Până în data de 31.12.2004 inclusiv, valoarea este calculată înmii lei vechi iar din 01.01.2005 în mii lei noi (mii RON).

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

SĂLĂGEAN NICOLAIE …..…………………….. SCRIPCARU IOACHIM…….…………….
(semnătura, ştampila) (semnătura)



COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

SEMNIFICAŢIA ŞI STRUCTURA SEMNALELOR DE
ALARMARE A POPULAŢIEI

În temeiul Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259

din 10.04.2006, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis

Metodologia transmiterii mesajelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare

despre situaţii de urgenţă.

În cuprinsul acestei metodologii a fost stabilită semnificaţia şi

structura semnalelor de alarmare a populaţiei, după cum urmează:

1. Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete
(impulsuri) a 32 secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele;

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3
sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.

2. Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete

(impulsuri) a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele;
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15

sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.

3. Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete
(impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele;

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5
sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

4. Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunete
continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un

sunete continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 1 minut.



COMITETUL ORĂŞENESC
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

FIŞĂ SINTETICĂ CU DATE PRIVIND
INUNDAŢII ŞI POLUĂRI ACCIDENTALE

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

Cursuri de apă codificate
BISTRIŢA XII-1.53
BICAZ XII-1.53.48
IZV.MUNTELUI XII-1.53.47
POTOCI XII-1.53.46
IZVORU ALB XII-1.53.45

Telefoane utile
Primărie: Tel. 0233254310, 0233253410, 0233253520, 0233253430; Fax.0233254530;

e-mail: primariabicaz@yahoo.com
web: www.primariabicaz.ro

Poliţie: Tel. 0233253437, 0233206019, 0233206020, 0233206021
Protecţie civilă: Tel. 0233253212
Jandarmerie: Tel.0233253299
Liceul Bicaz: Tel. 0233253541, 0233253039
Oficiul poştal: Tel. 0233253128, 0233253910, 0233253114, 0233253990
Biserica Bicaz (Parohie): Tel. 0233253700
SC HIDROELECTRICA S.H. Bistriţa P.Neamţ - Dispecerat – Tel. 0233213830;

Baraj Izv. Muntelui – Tel. 0233253777
SC APASERV– Bicaz: Tel. 0233254015, 0233253594, 0233253488

Mijloace de avertizare: - 5 sirene electrice de 5,5 kW ( 1 amplasată la şcoala nr. 1 cart. Mărceni, 1 la
Bloc nr. 3 Dodeni, 1 pe clădirea Oficiului poştal, 1 la SC Ştefan&Co -magazin
Capşa (suport metalic) şi 1 la SC Fibrobeton SRL) aparţinând de Primărie şi 6
sirene electronice (1 de 0,6 KW la baraj Bicaz – clădire cmd, 4 sirene de 1,2
KW din care una la SC Fibrobeton SRL, una la şcoala nr. 2 Dodeni, una la
Liceul teoretic (suport metalic), una la Corpul de jandarmi cart. Capşa şi 1
sirenă de 2,4 KW la Primărie, toate aparţinând de SC Hidroelectrica SA)
- 1 motosirenă la remiza PSI + 1 radioreceptor ZEFIR la Primărie
- Staţii RTF fixe şi mobile la SC MOLDETERNIT
- Telefonie fixă Romtelecom
- Telefonie mobilă

Mire hidrometrice
Miră locală - Nu există
Miră avertizoare - St. hidrom. Taşca (r. Bicaz, com. Taşca)- 0745117629

- „0” miră: 520,030 mdMN; Hmax. = 300 cm; Qmax. = 189,00 mc/s - 12.07.2005
- St. hidrom. Bicaz Chei (r. Bicaz, com. Bicaz Chei) - 0745117619
- „0” miră: 627,380 mdMN; Hmax. = 252 cm; Qmax. = 85,30 mc/s - iulie 2002

Pagube potentiale
- 1690 gospodării
- 59 obiective
- 11,5 km (DN 15 + DN 12C)
- 2,3 km DJ 155F
- 2,8 km drum sătesc
- 30,0 km străzi
- 15 poduri
- 5 podeţe
- 3 punţi pietonale
- alimentare energ. electrică
- alimentare apă
- alimentare gaz
- 17,2 ha teren agricol
- 5 lucrări hidro



- 02 -

Lucrari hidrotehnice existente
ACUMULARE IZVORU MUNTELUI R.BISTRIŢA - SC HIDROELECTRICA SA – SH BISTRIŢA

P.NEAMŢ
Baraj de greutate, din beton (30 ploturi), cls. imp. I, categ. A, 4 descărcători (ploturile 15-18; cotă creastă
deversor – 509,00 mdM cu 4 stavile segment 11,5 x 6 m şi 4 goliri de fund (ploturile 15-18, cu Ø2,5 m, prag
golire fund – 433,00 mdM); SlacNNR=3120 ha; Llac=30 km; colmat.=11,5%;

VNmax=1220mil.mc; VNNRproiectat=1130 mil.mc; VNNR actual = 1000 mil. mc; NNR=513,00 mdM;
Niv. max = =516,00 mdM; Nivel minim energetic = 473,00 mdM;
Baraj: Baraj tip greutate din beton; Lcoronam.=435 m; Hbaraj constr. = 127m; Hdig = 97m; b = 10 m;
Lbază = 119 m ; 4 stavile segment cu dimensiunea 11,5x6 m2; 4 goliri de fund: Ø2,5 m;
Cotă coronament baraj: 520,00 mdM; Cotă talveg : 423,00 mdM; Cotă prag deversor : 509,00 / 433 mdM;
Cotă grinda inf.: 519,00 mdM; Cotă prag golire fund: 433,0 mdM; Cotă ax tunel (priză): 464,56 mdM;
Capacităţi de evacuare: Qevac. la NNR=1300mc/s; Qevac.niv.max.= 1829 mc/s; Qevac.priză= 178 mc/s; Qevac.grindă inf.=
2774 mc/s; Qgolire fund = 560 mc/s; Volum atenuare: V = 90x106 mc; Golire fund: Q = 564 mc/s; Debit
instalat: Q = 178 mc/s.
(cotele date sunt în cote locale – Bicaz – conform proiect. Pentru a le aduce în cote M.Baltică din ele se
scade 5,18 m, iar pentru a le aduce în cote M.Neagră se scade 4,58 m)

REGULARIZARE ALBIE PR.IZVORU MUNTELUI - S.G.A. NEAMŢ
L = 2,5 km, cls. imp. IV

Lucrările executate pe pârâul Izvorul Muntelui constau din:
- reprofilarea albiei pârâului Izvorul Muntelui pe o lungime de cca. 2500 m, prin realizarea unei secţiuni
trapezoidale; consolidări de mal în zonele critice pe o lungime totală de 500 m, prin executarea de ziduri de
sprijin cu înălţimea fundaţiei de 1,5 m şi a elevaţiei de 1,8 m, lăţimea fundaţiei de 0,9 m şi a elevaţiei de
0,5m. Fundaţia este din beton ciclopian şi elevaţia din beton simplu; 9 căderi pentru reducerea pantei
talvegului, cu înălţimea de 1 m. În prezent lucrarea este puternic colmatată şi căderile sunt parţial distruse.

DIG BICAZ – MĂRCENI R. BISTRIŢA - PRIMĂRIA BICAZ
L = 0,8 km, h = 2,5 m; b = 4 m

REGULARIZARE ALBIE PR. POTOCI - PRIMĂRIA BICAZ
(L = 1,4 km)

REGULARIZARE ALBIE PR. IZVORU ALB - PRIMĂRIA BICAZ
(L= 1,8 km)

LOC DE CAZARE – DEPOZITARE – EVACUARE

Localitate Populaţie Bunuri Animale
Nr. populaţie Zonă cazare Loc de depozitare Loc de evacuare
in

localitate
sinistrată Total

cazare
Loc cazare

Bicaz (cartier
Dodeni)

2412 2412 700
1300
500

Cab. Izv. Muntelui
Zona „Furcituri”
Zona „Staţie filtre”

Cab. Izv. Muntelui
Zona „Furcituri”
Zona „Staţie filtre”

Dealul „Cojuşna”
Dealul „Sîma”

Bicaz (cartier
Centru)

1797 1797 700
1800

Liceul Teoretic
Zona „Deal Podiş”

Liceul Teoretic Dealul „Sîma”

Bicaz (cartier
Mărceni)

3185 3185 700
1000
2200

Şcoala Mărceni
Zona „Deal Podiş”
Zona „Deal Ciungi”

Şcoala Mărceni
Zona „Deal Podiş”
Zona „Deal Ciungi”

Dealul „Mărceni”
Zona „Deal Podiş”

Bicaz (Capşa) 311 311 400 Zona „Deal Ciungi” Zona „Deal Ciungi” Dealul „Ciungi”

Sat Izv.
Muntelui

429 40 150 Cabana Hidroelectrica Cabana Hidroelectrica Dealul „Faţă Izvor”
Deal „Sîma”

Sat Potoci 262 6 60 Şcoala primară
Rude+Vecini

Şcoala primară
Rude+Vecini

Zona „Şcoală”
Rude+Vecini

Sat Izvoru Alb 223 20 40
40

Şcoala primară
Biserica ortodoxă
Rude+Vecini

Şcoala primară
Biserica ortodoxă
Rude+Vecini

Dealul „Verdele”
Dealul „Baicu”
Rude+Vecini

Sat Secu 120 10 20 Şcoala primară
Rude+Vecini

Şcoala primară
Rude+Vecini

Dealul Secu
Rude+Vecini



- 03 -

Surse de poluare
Surse de poluare locale
r. Bicaz

SC APASERVP.Neamţ - sector Bicaz

Surse de poluare aflate în amonte
r. Bicaz

SC CARPATCEMENTSA – com. Taşca

Obiective locale afectate de poluare accidentală
Nu sunt



30.00
1.00

Nr. Denumirea mijloacelor
crt. şi materialelor U.M. Necesar Existent De R1 R2 Menţiuni speciale

completat (km) (km)
CAP. A   MATERIALE DE APĂRARE

1 1 Geotextil (Geotess C 600) mp 0.00 10
2 2 Bentofix mp 0.00 10
3 3 Geomembrane HDPE cu crampoane pentru protecţia 

betoanelor şi protecţie construcţii hidrotehnice - 
baloturi (4x30 m)

bc. 0.00
5

4 4 Palplanşe metalice şi din PVC bc. 0.00 10
5 5 Diguri mobile umplute cu apă (hidrobaraje) şi 

echipamente conexe (motopompă, grup electrogen, 
tambur, sistem de rotaţie, angrenaj cu electromotor, 
elevator)

ml. 0.00

3

6 6 Diguri mobile tip panou cu sprijin ml. 0.00
7 7 Chesoane metalice cilindrice pentru combaterea 

grifoanelor bc. 0.00 5 buc./formaţie de intervenţie

8 8 Saci de mari dimensiuni (250/500/1000/2000 kg) bc. 0.00
9 9 Saci cu materiale higroscopice, autoelevabili la 

contactul cu apa bc. 0.00

10 10 Snopi fascine d=0-30 cm, L=3-4 m (stocul de fascine 
dacă nu a fost în acţiuni de apărare se va reînnoi 
minim 1/3 din fiecare an 

bc. 0.00
1

pentru zone fără protecţie forestieră cantităţile se pot majora cu 25%

11 11 Scoabe otel rotund Ø=18-20 mm bc 20.00 20.00 15 500 buc./formaţie de intervenţie; 500 buc./sistem hidrotehnic
12 12 Saci biodegradabili bc 0.00 1 500 buc./formaţie de intervenţie / 1000 buc./sistem hidrotehnic
13 13 Saltele de protecţie bc 0.00 1000 buc./formaţie de intervenţie / 2000 buc./sistem hidrotehnic
14 14 Pari din lemn rotund c.r. esenţa tare Ø=8-12 cm, L = 

1 - 3 m. bc 0.00
10

pentru zone fară protecţie forestieră cantităţile se pot majora cu 25 %

15 15 Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml, (cherestea clasele 4-5) - 
0,0275 mc/buc. mc 0.00

8
pentru zone fără perdele de protecţie

16 16 Dulapi + palplanşe 5 cm , L = 4 ml,  l=20-25 cm. mc 2.00 2.00 6 0.2 0.2
17 17 Cozi de lemn pt. unelte (rezervă) bc 40.00 40.00 2-4 20% din numărul uneltelor cu cozi prevăzute în normativ
18 18 Cuie cu lungimi diferite L=2-20 cm kg 5.00 5.00 8
19 19 Sârmă neagră Ø=2-4 mm kg 30.00 3.20 26.80 8
20 20 Plasă sârmă (zincată sau neagră) Ø=2-3 mm kg 30.00 30.00 8
21 21 Saci de 50/ 80 cm pentru pământ din cânepă, iută, 

polietilenă bc 3000.00 3000.00
8

100.0 100.0

Sfoară legat saci (0,5 m / sac) kg 4.00 2.00 2.00 0,5 ml sfoară pentru sac
22 22 Funii subţiri pt. asigurarea oamenilor şi uneltelor   

Ø=10-15 mm (1ml Ø7≈ 200gr.;1ml Ø11≈250 gr.) kg 5.00 5.00 0.00
8

0,2 0.1

23 23 Piatră brută (blocuri de 15 - 30 cm), blocuri beton, 
piatră 200 - 1000 kg/bc mc 20.00 20.00 0.00

40
5,0 3.0 numai unde este nevoie (zone de eroziune de mal, consolidări de diguri, etc)

24 24
Stabilopozi 0.00 pentru totalul amenajărilor hidroenergetice din administrarea SC Hidroelectrica SA, 

amplasate în zone speciale
25 25

kg 0.00
4

mp 0.00 20.0 20.0
CAP. B   CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢICAP. B   CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI

26 26 Motorină l 600.00 600.00 Se asigură un stoc minim pentru funcţionarea utilajelor de intervenţie,
Benzină l 300.00 300.00 staţiilor de pompare şi grupurilor de iluminat timp de 48 de ore.
Bonuri carburant (BCF) bc 0.00 Ulei hidraulic într-o cantitate egală cu capacitatea instalaţiei hidraulice.
Lubrifianţi (unsoare) kg 0.00 Se asigură stocul pentru autoturismele de teren folosite în acţiuni
Ulei hidraulic l 0.00 operative de apărare, precum şi pentru verificarea în teren a construcţiilor
Aditivi l 0.00  hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi exerciţii de 
Ulei motor l 0.00 simulare

CAP. C   MIJLOACE DE INTERVENŢIECAP. C   MIJLOACE DE INTERVENŢIE
27 27 Motofierăstraie (drujbe) bc 3.00 2.00 1.00 2-3 2 buc./formaţie de intervenţie
28 28 Motodefrişătoare bc 1.00 1.00 2-3 2 buc./formaţie de intervenţie
29 29 Bărci de lemn cu rame bc 0.00 12 1 buc. / canton de exploatare

Bărci metalice cu rame bc 0.00
Bărci din fibră de sticlă cu rame si motor bc 0.00
Bărci pneumatice cu rame si motor bc 0.00
Bărci cu motor bc 0.00

30 30
Şalupe bc 0.00

20 1 buc./sistem hidrotehnic, cu lac de acumulare; 1 buc./unitate de exploatare diguri la 
Dunăre; 1 buc. şalupă rapidă/unitate de exploatare lucrări cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor din Delta Dunării
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INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE

  -  

  -  

  -  

De unde se acoperă Timp 
funcţ. 
T(ani)

deficitul de mijloace şi
materiale

Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată din 
aplicarea normativului se va aproviziona eşalonat, 
câte 1/5 din necesar

C A N T I T Ă Ţ I 
Conform Ordinul  M.M.P. nr 1422 din 16.05.2012 si al M.A.I. nr. 192 din 02.08.2012

  -  

PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017
TABEL CUPRINZÂND STOCUL DE MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

Lung. reţelei hidrografice (km)   - 
Lung. Lucrări hidrotehnice (km) -
Baraje (nr.)                               -

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
 DE URGENŢĂ

BICAZ

  -  

  -  
  -  
  -  

Buget local
Buget local
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Nr. Denumirea mijloacelor
crt. şi materialelor U.M. Necesar Existent De R1 R2 Menţiuni speciale
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De unde se acoperă Timp 
funcţ. 
T(ani)

deficitul de mijloace şi
materiale

C A N T I T Ă Ţ I 

31 31 Bacuri dormitor bc 0.00 20 1 buc./unitate care are în exploatere diguri la Dunăre
32 32 Autoturisme teren cu două diferenţiale dotate cu staţii 

emisie-recepţie fixe* bc 1.00 1.00 0.00
6 1 buc./sistem hidrotehnic; 1 buc./formaţie de intervenţie; 1 buc./sistem de gospodărire a 

apelor
33 33 Vagoane de dormitor echipate cu utilităţi bc 0.00 6 1 buc. / formaţie de intervenţie
34 34

Maşini de înşurubat şi găurit electrice, cu acumulatori bc 0.00
10

2 buc. / sistem hidrotehnic

35 35 Polizoare drepte sau unghiulare bc 0.00 10 2 buc. / sistem hidrotehnic
36 36 Containere pentru materiale şi echipamente de 

protecţie, cazarmament, alimente nealterabile bc 0.00
10

1 buc. / formaţie de intervenţie

37 37 Butoaie de tablă 100-200 l pt. utilaje intervenţie bc 5.00 1.00 4.00 8 20 buc. / formaţie de intervenţie
38 38 ATV 4X4, cu remorci (500 kg) bc 0.00 6 2 buc./sistem hidrotehnic
39 39 Snowmobil bc 0.00 1 buc./sistem hidrotehnic (zona de munte)
40 40 Lanterne tubulare mari bc 6.00 4.00 2.00 8 1.0 0.2

Lanterne cu acumulatori reîncărcabili bc 6.00 6.00 8

Felinare electrice 12-24 V bc 0.00 8

Încărcător acumulatori bc 0.00
Baterii - rezervă bc 0.00
Acumulatori - rezervă bc 0.00
Becuri lanterna - rezervă bc 0.00

41 41 Găleţi şi căni pentru apă bc 0.00 8 5 buc./formaţie de intervenţie
Canistre de 10-20 l bc 2.00 2.00

42 42 Marmite pentru transport hrana bc 0.00 8 4 buc./sistem hidrotehnic
43 43 Sonete de mână sau mecanice (L=6 m cu berbec de 

100-150 kg) bc 0.00
6-10

2- 4 buc. / sistem hidrotehnic (în funcţie de nivelul de organizare al sistemului) 

44 44 Cazmale (hârleţe) cu cozi bc 40.00 40.00 0.00 2-4 20 buc./formaţie de intervenţie
45 45 Lopeţi cu cozi bc 40.00 30.00 10.00 2-4 20 buc./formaţie de intervenţie
46 46 Târnăcoape cu cozi bc 5.00 4.00 1.00 2-4 2 buc./formaţie de intervenţie
47 47 Sape cu cozi bc 10.00 4.00 6.00 2-4 5 buc./formaţie de intervenţie
48 48 Furci de fier cu cozi bc 10.00 10.00 2-4 10 buc./formaţie de intervenţie
49 49 Căngi de fier cu cozi bc 10.00 10.00 2-4 10 buc./formaţie de intervenţie
50 50 Roabe metalice cu roţi pe pneuri bc 5.00 5.00 0.00 2-4 5 buc./formaţie de intervenţie
51 51 Maiuri mecanice tip “broască” bc 0.00 2-4 1 buc./formaţie de intervenţie
52 52 Ciocane diferite bc 2.00 1.00 1.00 2-4 5 buc. / sistem hidrotehnic
53 53 Cleşte de cuie combinat bc 2.00 1.00 1.00 2-4 5 buc. / sistem hidrotehnic
54 54 Patent izolat bc 2.00 2.00 2-4 2 buc. / sistem hidrotehnic
55 55 Barde pentru cioplit bc 3.00 3.00 2-4 20 buc./sistem hidrotehnic

Topoare bc 3.00 3.00
56 56 Găleţi pentru apă bc 6.00 6.00 8 2 buc./canton de exploatare

Bidoane din plastic bc 30.00 30.00
Căni pentru apă (5 căni/găleată) bc 0.00 5 căni pentru o găleată sau bidon

57 57 Binoclu bc 2.00 2.00 20 1 buc. / formaţie de intervenţie; 1 buc. / sistem hidrotehnic
58 58 Aparat foto (cameră foto digitală) bc 1.00 1.00 10 1 buc. / sistem hidrotehnic; 1 buc. / formaţie de lucru; 2 buc. / unitate bazinală
59 59 Camere video bc 1.00 1.00 15 1 buc. / Sistem de gospodărire a apelor; 1 buc. / sistem hidrotehnic
60 60 Rezervor combustibil bc 0.00 8 1 buc. / sistem hidrotehnic; 1 buc. / formaţie de intervenţie
61 61 Costum protecţie la transportul pe apă (neopren) bc 0.00 10 3 buc. / administraţie bazinală de apă
62 62 Capre pentru montarea fascinelor bc 0.00 8 1 buc. / canton de exploatare; 1 buc. / formaţie de intervenţie
63 63 Piese schimb staţii hidrometrice automate, inclusiv 

comunicaţii radio sau GSM bc 0.00 pentru 2 staţii automate / fiecare centru de intervenţie rapidă

64 64 Radio telefoane fixe bc 1.00 1.00 0.00 3-5 1 buc. / caton de exploatare; 2 buc. / formaţie de intervenţie; 2 buc. / sistem
Radio telefoane portabile cu acumulatori bc 6.00 6.00  hidrotehnic
Modem-uri bc 0.00
Acumulatori bc 6.00 6.00
Antene omnidirecţionale bc 6.00 6.00
Cablu bc 0.00

65 65
Telefoane mobile bc 3.00 3.00 0.00

3-5
1 buc. / caton de exploatare; 2 buc. / formaţie de intervenţie; 2 buc. / sistem hidrotehnic

66 66 Echipam. de prelucrare şi transmisie automată a 
datelor (microcalculator PC, modem, telefax) bc 1.00 1.00 0.00

3-5
1 buc. / formaţie de intervenţie; 1 buc. / sistem hidrotehnic

67 67 Morişti hidrometrice cu tijă bc 0.00 8 5 buc. / sistem hidrotehnic
68 68 Teodolit electrooptic bc 0.00 8  1 buc. / sistem hidrotehnic

Staţie GPS (precizie 1-10 cm) bc 0.00
Staţie totală bc 0.00

69 69 River-cat (sistem automat de măsurare viteză şi 
secţiune semi-automat) bc 0.00

10
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă

70 70 Instrumente de măsurare a distanţei cu laser 
(Lasermetre) bc 0.00

8
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă

71 71 Dispozitive infraroşu (în zona termo) pentru 
detectarea infiltraţiilor în dig bc 0.00

8
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
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De unde se acoperă Timp 
funcţ. 
T(ani)

deficitul de mijloace şi
materiale

C A N T I T Ă Ţ I 

72 72 Sisteme radar pentru detectarea discontinuităţilor din 
corpurile digurilor, până la 7 m adâncime bc 0.00

8
1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă

73 73 Ruletă 20-50 m bc 2.00 1.00 1.00 8 2 buc. / formaţie de intervenţie; 2 buc. / sistem hidrotehnic
74 74 Pluviometre bc 1.00 1.00 8 6 - 8 buc. / sistem hidrotehnic
75 75 Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale 

necesare montării bc 0.00
10

în localităţi şi la obiective importante situate în aval de acumulari; 1 buc. / baraj

Portavoce bc 0.00
76 76 Set miră + plăcuţe bc 0.00 8 1 buc. / canton de exploatare
77 77 Maşină de umplut saci cu nisip (cu productivitate 

mare) 0.00
10

1 buc. / formaţie de intervenţie

78 78 Dispozitiv de bătut palplanşe prin vibrare bc 0.00 10 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
79 79 Baraje lamelare din panouri din aluminiu cu profil S 

(20 m) ml. 0.00 500 ml. / Centru Intervenţie Rapidă

80 80 Baraj limitator bc 0.00 6 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
81 81 Sisteme ancorare cu ghidaj bc 0.00 6 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
82 82 Sisteme conectori tarm si conectori pentru baraj bc 0.00 6 buc. / Centru Intervenţie Rapidă

CAP. D   MIJLOACE FIXE DIVERSECAP. D   MIJLOACE FIXE DIVERSE
83 83

Motopompe cu anexe şi 150 m conductă sau furtun bc 2.00 1.00 1.00
8 1 buc./sistem hidrotehnic; 1 buc./formaţie de intervenţie; 1 buc./sistem de gospodărire a 

apelor
84 84 Motocositoare (multifuncţionale) bc 0.00 6-10 2 buc./sistem hidrotehnic
85 85 Utilaje terasiere - buldozer (piese schimb) bc 0.00 4-8 Funcţie de gradul de amenajare al bazinului hidrografic ( C.I.R.)

                         - excavator (piese schimb) bc 0.00
                         - screper bc 0.00
                         - draglină cu cupă bc 0.00

86 86 Tractor articulat forestier (TAF) pentru tractarea 
plutitorilor mari+cablu flexibil bc 1.00 1.00

8
1 buc / Sistem de Gospodărire a Apelor

87 87 Autobasculantă pentru  transport materiale de 
intervenţie bc 1.00 1.00

6
1 buc / formaţie de intervenţie

88 88 Automacara 0.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
89 89 Autocamion 0.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
90 90 Ponton fibră sticlă sau autogonflabil 0.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
91 91 Staţie potabilizare apă (30 l/min) 0.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
92 92 Trailer cu sisteme de ancorare şi cabluri 0.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
93 93 Încărcător frontal bc 1.00 1.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
94 94 Miniutilaj multifuncţional (cu braţ pentru săpare 

şanţuri, foreză, freză de zăpadă, plug de zăpadă, 
lamă de buldozer)

bc 1.00 1.00 0.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă

95 95 Remorcă auto tractată de capacitate mică bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţie Rapidă
96 96 Gabară bc 0.00 1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre
97 97 Greifer plutitor bc 0.00 1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre
98 98 Trailer-remorcher bc 0.00 1 buc./sistem de gospodărire a apelor de la Dunăre
99 99 Bandă transportoare dotată cu elevator bc 0.00 1 buc./sistem de gospodărire a apelor 
100 100 Cisterne mono-ax (1,8-3,5 t) bc 0.00 1 buc./sistem de gospodărire a apelor 
101 101

Grup electrogen cu anexe pt. iluminat bc 2.00 1.00 1.00
8 1 buc. / Sistem de Gospodărire a Apelor; 1 buc. / sistem hidrotehnic;  1 buc. / formaţie 

de intervenţie;  1 buc. / canton de exploatare
102 102 Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de 

reflectoare); bc 8.00 8.00 8
4 buc. de grup electrogen + 2 buc. de rezervă/formaţie de intervenţie

Becuri - rezervă bc 8.00 8.00
Cablu pentru iluminat ml 200.00 200.00 - câte 100 m.l. pentru fiecare grup electrogen
Prelungitor bc 0.00
Izolator pentru prinderea cablurilor bc 0.00 - câte 200 buc. pentru fiecare grup electrogen
Fasunguri bc 0.00
Întrerupătoare bc 0.00
Priză împământare bc 0.00

103 103 Agregate pt. sudură electrică sau oxiacetilenică bc 1.00 1.00 10 1 buc./sistem hidrotehnic; 1 buc./formaţie de intervenţie; 1 buc./sistem de 
materiale de sudură, truse aferente (set) bc 1.00 1.00 gospodărire a apelor; 1 buc/canton de exploatare

104 104 Corturi impermeabile bc 0.00 10 se prevăd la cantoane de exploatare, dacă este cazul
105 105 Paturi pliante bc 0.00 5 20 buc. / formaţie de intervenţie

Saltele bc 0.00 2  (1 buc / pat)
Perne bc 0.00 2  (1 buc / pat)
Pături bc 0.00 2  (2 buc / pat)
Set lenjerie pat bc 0.00 2  (2 buc / pat)

106 106 Cizme cauciuc scurte per 20.00 20.00 2 10 perechi / formaţie de intervenţie
Cisme cauciuc lungi (şold ) per 0.00 10 perechi / formaţie de intervenţie

107 107 Mantale (pelerine ) de ploaie cu glugă bc 20.00 20.00 3 20 perechi / formaţie de intervenţie
108 108 Bucătărie mobilă bc 0.00 15 1 buc./formaţie de intervenţie
109 109 Hidrofor bc 0.00 10 1 buc./canton sau sediu de exploatare, după necesităţi
110 110 Salopete din doc bc 20.00 20.00 3 20 buc./formaţie de intervenţie
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De unde se acoperă Timp 
funcţ. 
T(ani)

deficitul de mijloace şi
materiale

C A N T I T Ă Ţ I 

Salopete impermeabile bc 0.00
111 111 Costume izopren bc 0.00 10 20 buc./formaţie de intervenţie
112 112 Căciuli de blană bc 0.00 10 20 buc./formaţie de intervenţie

Căciuli vătuite bc 20.00 20.00
113 113 Mănuşi de protecţie (lăcătuş ) pr 0.00 4 20 buc./formaţie de intervenţie
114 114 Veste salvare bc 20.00 20.00 2 20 buc./formaţie de intervenţie

Colac salvare bc 0.00
115 115 Pieptare avertizoare (reflectorizante) bc 20.00 20.00 15 20 buc./formaţie de intervenţie
116 116 Bocanci bc 20.00 20.00 2 20 buc./formaţie de intervenţie
117 117 Filtru rapid pentru apă potabilă bc 2.00 2.00 10 1 buc. / canton de exploatare
118 118 Aparate radio bc 1.00 1.00 4-6 1 radio / sistem hidrotehnic

Aparate TV bc 1.00 1.00 0 1 TV / sistem hidrotehnic
119 119 Trusă medicală de prim ajutor bc 4.00 4.00 1 1 buc. / canton de exploatare
120 120 Calorifere electrice bc 0.00 4 1 buc. / vagon dormitor
121 121 Săpun kg 10.00 10.00 1 10 kg săpun / canton sau staţie / an

Detergenţi kg 10.00 10.00 1 20 kg detergenţi / canton sau staţie / an
122 122 Var kg 20.00 20.00 1 5 kg var / canton sau staţie / an

Cloramină kg 5.00 5.00 1 5 kg cloramină / canton sau staţie / an
123 123 Pudră talc kg 1.00 1.00 1 5 kg pudră talc / canton / an

Naftalină kg 1.00 1.00 1 5 kg naftalină / canton / an
124 124 Otravă şoareci kg 1.00 1.00 1 3 kg otravă şoareci / canton / an
125 125 Spray insecticid set 0.00 1 1 set / formaţie de intervenţie

Creme insecticide set 0.00 1 1 set / formaţie de intervenţie
CAP. E   MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURICAP. E   MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI
126 126 Prăjini din lemn de esenţă tare pentru dirijarea 

sloiurilor bc 0.00
8

10 buc. / formaţie de intervenţie

127 127 Scânduri de răşinoase pentru asigurarea oame-nilor 
(3-4 cm grosime,20 cm lăţime, L = 4- 5 m) bc 0.00

8
15 buc. / formaţie de intervenţie

128 128 Răngi de fier lungime 2-4 m bc 0.00 15 5 buc. / formaţie de intervenţie
129 129 Motofierăstraie pentru gheaţă (drujbe cu lamă de 40-

50 cm) bc 0.00
2-3

2 buc. / formaţie de intervenţie

130 130 Bile pentru spart gheaţa bc 0.00 10 2 buc. / canton de exploatare
131 131 Burghiuri pentru gheaţă bc 0.00 10 2 buc. / formaţie de intervenţie
132 132 Scări din lemn 4-6 ml bc 0.00 4 buc. / CLSU
133 133 Cordiţe de salvare şi asigurare bc 0.00 4 buc. / CLSU
134 134 Pungi din polietilenă pentru încărcătura explozivă bc 0.00 100 buc. / CLSU
135 135 Cuie de diferite mărimi kg 0.00 5 kg. / CLSU
136 136 Bandă adezivă role 0.00 15 role / CLSU
137 137 Bandă izolatoare role 0.00 15 role / CLSU
138 138 Sârmă neagră ml. 0.00 50 ml. / CLSU

CAP. F  MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALECAP. F  MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE

139 139 Trusă pentru determinarea rapidă a tipului de 
substanţe poluatoare bc 0.00

8
1 buc / sistem de gospodărire a apelor

140 140 Materiale absorbante tip spill-sorb kg 0.00 2 500 kg. / CIR; 100 kg / CH / 200 kg / BP

141 141 Saci cu absorbant HEGSORB kg 0.00 2 500 kg. / CIR; 100 kg / CH / 200 kg / BP

142 142 Saci cu absorbant HEGACID kg 0.00 2 200 kg. / CIR; 50 kg / CH / 100 kg / BP

143 143 Materiale absorbante ECO seria 200 kg 0.00 1 50 kg. / CIR; 50 kg / CH / 50 kg / BP

144 144 Materiale absorbante ECO seria 300 kg 0.00 1 50 kg. / CIR; 50 kg / CH / 50 kg / BP

145 145 Materiale absorbante ECO seria 400 kg 0.00 1 50 kg. / CIR; 50 kg / CH / 50 kg / BP

146 146 Tanc (ponton) plutitor pentru colectare poluanţi bc 0.00 5 1 buc / sistem de gospodărire a apelor

147 147 Perne absorbante bc 0.00 2 20.0 10.0 50 buc / sistem de gospodărire a apelor
Rulouri absorbante bc 0.00
Cilindri absorbanţi bc 0.00
Lavete absorbante bc 0.00

148 148 Vidanje bc 0.00 10 1 buc / sistem de gospodărire a apelor

149 149 Materiale filtrante to 0.00 2 0,5 to / sistem de gospodărire a apelor
150 150 Recipienţi de 1-5 l pentru probe de apă şi material 

biologic (3 l ) bc 0.00
4-6

20 buc./laborator sistem de gospodărire a apelor

151 151 Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea determ. 
biologice bc 0.00

8-12
1 buc./sistem de gospodărire a apelor

152 152 Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual bc 0.00 6-10 2 buc./sistem de gospodărire a apelor
153 153 Echipamente pentru depoluarea apei bc 0.00 1 buc./administraţie bazinală de apă

154 154 Baraje absorbante plutitoare bc 0.00 2 5 baraje x lăţimea max. a cursului de apă; 1 baraj de 500 m/ Administraţie 
ml 0.00 Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (pentru poluări marine)

155 155 Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri bc 0.00 5 3 buc / sistem de gospodărire a apelor

156 156 Sistem tip funicular mobil pentru poziţionarea 
barajului plutitor bc 0.00

5
1 buc / sistem de gospodărire a apelor  -  
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De unde se acoperă Timp 
funcţ. 
T(ani)

deficitul de mijloace şi
materiale

C A N T I T Ă Ţ I 

157 157 Compresor portabil bc 0.00 8 1 buc / sistem de gospodărire a apelor

158 158 Sistem de vedere pe timp de noapte bc 0.00 15 2 buc / sistem de gospodărire a apelor

159 159 Binoclu infraroşii bc 0.00 20 1 buc / sistem de gospodărire a apelor

160 160 Electropompe bc 0.00 8 2 buc / sistem de gospodărire a apelor

161 161 Pânză hessiană ml 0.00 2 300 ml / formaţie de intervenţie

162 162 Baloţi paie bc 0.00 x 50 buc / formaţie de intervenţie

163 163 Căngi PSI (metalice) bc 4.00 3.00 1.00 8 5 buc / formaţie de intervenţie

164 164 Recipiente PVC 200 litri (din tablă cu capac 60 l ) bc 0.00 8 5 buc / formaţie de intervenţie

165 165 Măşti de gaze bc 20.00 6.00 14.00 8 2 buc / formaţie de intervenţie

166 166 Substanţe chimice neutralizante (detergenţi biode-
gradabili pentru dedurizarea apei) -  bidoane 25 l bc 0.00

8
1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

167 167 Sisteme colectare (eşantionare) probe bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

168 168 Recipienţi stocare materiale recuperate bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

169 169 Skimmer substanţe solide / pompă apă murdară bc 0.00 5 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

170 170 Truse reparaţii bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

171 171 Estacada 6 inch spumă solidă + accesorii bc 0.00 2 buc. / Centru Intervenţii Rapide

172 172 Baraje 8 inch (tambur 10 m) bc 0.00 20 buc. / Centru Intervenţii Rapide

173 173 Baraje 5 inch (tambur 10 m) bc 0.00 20 buc. / Centru Intervenţii Rapide

174 174 Absorbant 17” x 19” (lavete) bc 0.00 10 buc. / Centru Intervenţii Rapide

175 175 Absorbant 38” x 144 ft bc 0.00 10 buc. / Centru Intervenţii Rapide

176 176 Recipient mobil de stocare bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

177 177 Laborator mobil bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

178 178 Capcane petrol (Saci) bc 0.00 50 buc. / Centru Intervenţii Rapide

179 179 Absorbant frânghie bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

180 180 Ghidaj scripete/sistem ancorare bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

181 181 Rezervor stocare ulei recuperat  bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

182 182 Piese de schimb bc 0.00 1 buc. / Centru Intervenţii Rapide

183 183 Funie sintetică (8 PP tehnic ) ml 0.00 8 150 ml / formaţie de intervenţie

184 184 Utilaj curăţare plajă bc 0.00 numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR

185 185 Maşini reecologizare, cu accesorii bc 0.00 numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR

186 186 Maşina colectoare alge bc 0.00 numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR

187 187 Concasor scoici bc 0.00 numai la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral / 2 buc. CIR
Notă: (*) -  numai pentru diguri (cumulat cu valori pentru cursuri de apă, acolo unde este cazul)
              -  calculul s-a efectuat pentru 10 km cursuri de apă.
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Buget local

  -  
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  -  

                    (semnătura, ştampila)                                 (semnătura, ştampila)

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
Preşedintele comitetului local Şef serviciu voluntar S.U.

XXX……………………… XXX………………………….



FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
(averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, etc)
sunt obişnuite pentru zona respectivă dar temporar pot

deveni periculoase pentru anumite activităţi (Ex: canalizări
subdimensionate în oraşe sau scurgeri rapide pe versanţi)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ MODERATĂ
�� cantităţi de apă:

�� peste 25 l/mp în cel mult 1 oră;
�� sau cel puţin 45 l/mp în 3 ore;

�� vânt cu viteze mai mari de 15 m/s.

Risc de creşteri de debite şi niveluri

GALBEN



FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate mare

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
FURTUNĂ CONVECTIVĂ PUTERNICĂ

��cantităţi de apă:
�� peste 35 l/mp în cel mult 1 oră;
�� sau cel puţin 60 l/mp în 3 ore;

��vânt cu viteze mai mari de 20 m/s în rafale;
��probabilitate ridicată de grindină;
��descărcări electrice frecvente.

Risc de viituri pe râurile mici

PORTOCALIU



FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate foarte mare (neobişnuite)

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
FURTUNĂ CONVECTIVĂ FOARTE PUTERNICĂ
��cantităţi de apă:

�� peste 50 l/mp în cel mult 1 oră;
�� sau cel puţin 80 l/mp în 3 ore;

��vânt cu viteze mai mari de 25 m/s în rafale;
��probabilitate ridicată de grindină;
��descărcări electrice foarte frecvente.

Risc de viituri majore

RO�U



FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
(averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, etc)

sunt obişnuite pentru zona respectivă dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite
activităţi (Ex: canalizări subdimensionate în oraşe sau scurgeri rapide pe versanţi)

FURTUNĂ CONVECTIVĂ MODERATĂ
�� cantităţi de apă:

�� peste 25 l/mp în cel mult 1 oră;
�� sau cel puţin 45 l/mp în 3 ore;

�� vânt cu viteze mai mari de 15 m/s.

Risc de creşteri de debite şi niveluri

GALBEN

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate mare

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
FURTUNĂ CONVECTIVĂ PUTERNICĂ

�� cantităţi de apă:
�� peste 35 l/mp în cel mult 1 oră;
�� sau cel puţin 60 l/mp în 3 ore;

�� vânt cu viteze mai mari de 20 m/s în rafale;
�� probabilitate ridicată de grindină;
�� descărcări electrice frecvente.

Risc de viituri pe râurile mici

PORTOCALIU

FENOMENE METEOROLOGICE PROGNOZATE
de intensitate foarte mare (neobişnuite)

(vânt, ploi abundente, grindină, descărcări electrice)
FURTUNĂ CONVECTIVĂ FOARTE PUTERNICĂ

�� cantităţi de apă:
�� peste 50 l/mp în cel mult 1 oră;
�� sau cel puţin 80 l/mp în 3 ore;

�� vânt cu viteze mai mari de 25 m/s în rafale;
�� probabilitate ridicată de grindină;
�� descărcări electrice foarte frecvente.

Risc de viituri majore

RO�U



Anexa nr. 1 la Ordinul Comun al MMP 1422/16.05.2012 şi MAI 129/02.08.2012
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

CONŢINUTUL PLANULUI DE APĂRARE
(comitete locale)

CONŢINUTUL PLANULUI
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale,

orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă

Art. 1. - Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă întocmesc, cu asistenţa
tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, planuri
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă, care au
următorul conţinut:
a) dispoziţia primarului de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
b) componenţa nominală a Comitetului municipal, orăşenesc sau comunal, cu precizarea unităţii la
care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu,
adresele de e-mail;
c) numerele de telefon, fax adresele de e-mail ale permanenţei (primărie, poliţie etc.) unde se pot
transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;
d) schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi
fenomenelor meteorologice periculoase;
e) tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip .xls, prezentat în
format digital şi imprimat), care să conţină:
- numărul curent;
- codul SIRUTA;
- denumirea satelor aparţinătoare comunei;
- curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii-râuri, pâraie locale, văi nepermanente, torenţi),
baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii, zone afectate de exces de umiditate;
- denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare sursă de risc şi pentru fiecare sat în parte):
nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, obiective culturale, căi de
comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri,
zone protejate, surse de poluare;
- cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj, exces de umiditate);
- număr de telefon, fax, adresa e-mail de la primărie, post de poliţie, şcoală etc.;
- amplasamentul staţiei hidrometrice locale;
- mărimi de apărare locale (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărare la diguri,
faze de apărare la gheţuri);
- amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;
- mărimi de apărare avertizoare (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; praguri critice la
precipitaţii);
- timpul de propagare a undei de viitură de la staţia hidrometrică avertizoare până la obiective sau timpul
mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective;
- lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă şi pe fiecare
sat (denumire, deţinător, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectată,
zone lipsite de perdele de protecţie, zone cu lucrări de traversare, zone endemice de producere a
infiltraţiilor şi grifoanelor);
- probabilităţi de inundare: normată (proiectată), cu debitul aferent şi reală (existentă în prezent, dacă este
determinată prin studii recente);
- în josul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a codurilor de culori
pentru atenţionări şi avertizări hidrologice;
- tabelul este semnat de preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
f) măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local:
- măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice şi hidrologice,
luate de primărie, poliţie, comitetul local - responsabilităţi pentru acţionarea sistemelor de avertizare şi
pentru avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor;
- măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la
gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii - COD GALBEN;
- măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de
apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii - COD PORTOCALIU;



- măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de
apărare la gheţuri, praguri de pericol pentru precipitaţii - COD ROŞU;
- măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;
- componenţa Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; nominalizarea şefului Serviciului voluntar în
calitatea sa de agent de inundaţii;
- responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi
asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanenţa la primărie
pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu
întocmirea Rapoartelor operative zilnice, care se transmit la Centrul operaţional al Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul operativ de la Sistemul de Gospodărire a Apelor);
- lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea
permanentă pe timpul apelor mari;
g) tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se stabileşte pe
baza Normativului-cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, numai pentru
sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată localitatea, de gradul de amenajare a
zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul acţiunilor operative de intervenţie;
h) planul de situaţie al localităţii, cu curbe de nivel, inclusiv în format digital, la scara 1:5.000, 1:10.000
sau 1:25.000 (conform celui cuprins în Planul de Urbanism General sau aşa cum reiese din
ortofotoplanurile rezultate în urma zborurilor pentru cadastrul terenurilor agricole), cu localizarea
obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din
scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu
punctele critice ale acestora şi indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de
comunicaţie, a zonele cu poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de
evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;
i) un profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica COTELE DE APĂRARE şi
Fazele de apărare la diguri;
j) raport asupra stării digurilor de apărare în zona localităţilor care să cuprindă situaţia afectării acestora la
viiturile din ultima decadă şi modul lor de refacere;
k) planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare,
propriu unităţii administrativ teritoriale.
Art. 2. - Pentru obiectivele izolate, cum sunt şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol, alte
obiective potenţial poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi planuri de apărare
după modelul prevăzut la art. 1, adaptat la specificul lor, şi se vor transmite la Comitetul local pentru
situaţii de urgenţă pe raza căruia se află obiectivul. Pentru barajele acumulărilor din categoriile C şi D
aflate pe raza localităţii, care nu îndeplinesc condiţiile necesare întocmirii unui plan de acţiune, se vor
indica deţinătorul, obiectivele potenţial inundabile în cazul accidentelor la baraj, responsabilul cu
supravegherea tehnică din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor, date care vor fi cuprinse în planul
local de apărare.
Art. 3. - Pentru localităţile situate în aval de barajele mari, aşa cum sunt definite la art. 1 din Anexa nr. 7
la prezentul regulament, planul de apărare împotriva inundaţiilor va conţine elemente strict necesare
extrase din planul de acţiune în caz de accident la baraj, date relevante din studiul de rupere a barajului
(timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere -
obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă), precum şi căile de evacuare şi
zonele de evacuare în caz de accident la baraj.
Art. 4. - Planurile de apărare ale Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, întocmite cu asistenţa
tehnică şi sub coordonarea Sistemului de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice
şi poluări accidentale din cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de
preşedintele Comitetului judeţean – prefectul judeţului.
Art. 5. - Hărţile cu zonele potenţial inundabile (inundate la viiturile istorice) vor fi afişate la primărie atât
la avizier, cât şi prin mijloace informatice disponibile.
Art. 6. – (1) Planul de apărare al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă se păstrează la sediul
primăriei.
(2) Copii după planurile de apărare ale Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă se transmit, prin grija
primarilor, către Grupul de suport tehnic (Sistemul de Gospodărire a Apelor) şi Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă.



Anexa nr. 12 la Ordinul Comun al MMP 1422/16.05.2012 şi MAI 129/02.08.2012
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ
NORMATIV – CADRU DOTARE CU MIJLOACE ŞI

MATERIALE

NORMATIV-CADRU
de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de

combatere a efectelor poluărilor accidentale

Art. 1. - Deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, comitetele locale şi unităţile
potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativă, în baza
prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantităţile necesare, în funcţie de amplasarea
zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrări cu rol de apărare existente, specificul acţiunilor
operative de apărare, pe baza experienţei anterioare.
Art. 2. - Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de
materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către comitetele locale.
Art. 3. - (1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare vor fi
asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale operatorilor economici implicaţi
în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului Mediului şi
Pădurilor şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, în
bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.
Art. 4. - (1) Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni operative de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor şi de combatere a efectelor poluărilor accidentale, pentru intervenţii la lucrări cu
rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregătire pentru intervenţii
(verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de apărare ale comitetelor
locale şi ale operatorilor economici, precum şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărarea
împotriva inundaţiilor şi poluărilor accidentale).
(2) Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor reparaţii urgente ale
lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pentru refacerea continuităţii liniilor de apărare, cu
obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp.
(3) Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generală de întreţinere a
construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Acelaşi regim au şi mijloacele de calcul, măsurare,
transmisie şi avertizare.
Art. 5. - Stocurile cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale vor fi evidenţiate distinct şi depozitate separat în magazii corespunzător întreţinute.
Art. 6. -Materialele şi mijloacele de apărare prevăzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte sortimente cu
efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari, gheţuri şi poluări accidentale.
Art. 7. - Materialele şi mijloacele de apărare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referă în principal la
barajele din pământ şi anrocamente. Pentru celelalte baraje, deţinătorii acestora vor asigura dotări
specifice, corespunzator necesitaţilor de intervenţie, care se vor prevedea în regulamentele de exploatare
şi în planurile de apărare.
Art. 8. - Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi poluărilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrările şi cursurile de
apă pe categorii, după cum urmează:
a) D1 - diguri la Dunăre şi râurile principale;
b) D2 - diguri la celelalte cursuri de apă;
c) R1 - zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râurile principale;
d) R2 - zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă;
e) BP - baraje din pamânt;
f) CH - alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;
g) CIR - Centre de Intervenţie Rapidă de la Administraţiile Bazinale de Apă, Sistemele de
Gospodărire a Apelor şi ANIF, asimilându-se cu Centrele Teritoriale pentru Intervenţii în Situaţii



de Urgenţă.
Art. 9. - Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8 lit.(a), precum şi
trecerea de la o categorie la alta, se fac de către Administraţiile Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei
Naţionale „Apele Române”.
Art. 10. - Materialele şi mijloacele de apărare se prevăd în planurile de apărare judeţene, ale comitetelor
municipale, orăşeneşti şi comunale şi ale sistemelor hidrotehnice.
Art. 11. - Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apă şi pentru construcţiile hidrotehnice proprii, cu
rol de apărare împotriva inundaţiilor, materialele şi mijloacele de apărare se asigură de către comitetele
locale şi agenţii economici, care au obligaţia să pună la dispoziţia organelor tehnice, în afară de forţa
umană şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le deţin şi care au fost înscrise în planurile de
apărare.
Art. 12. - Operatorii economici care au obiective inundabile sau potenţial poluatori, precum şi primarii
municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apărare modul de asigurare a materialelor şi
mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.
Art. 13. -Modul de stabilire a cantitaţilor de materiale şi mijloace de apărare este următorul:
- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apă neamenajate, prin încadrarea într-una din
coloanele 3-6;
- cantităţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesită materiale de apărare.
Art. 14. - Operatorii economici care deţin lucrări cu rol de apărare vor lua măsuri pentru asigurarea
rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de
energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.
Art. 15. - În cazul cursurilor de apă neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apărare numai
pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundaţii, ţinându-se seama de experienţa
anterioară.
Art. 16. - Materialele şi mijloacele de apărare aferente obiectivelor situate în zona de influenţă a
lucrărilor hidrotehnice, care atenuează sau deviază apele de viitură (acumulări sau derivaţii de ape mari),
se pot reduce, faţă de prevederile normativului, în proporţie de până la 50%, cu condiţia să se menţină un
grad de asigurare corespunzător.
Art. 17. - Stocurile de materiale şi mijloacele de apărare, precum şi locurile de depozitare a acestora vor
fi aprobate o dată cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor ale obiectivelor inundabile.
Art. 18. - Sistemele de alarmare, în caz de inundaţii, prevăzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu
sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.
Art. 19. - (1) După expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi mijloacelor de
apărare, o comisie constituită prin decizia conducătorului unitaţii care le deţine va inventaria materialele,
obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea tehnică şi destinaţia acestora (scoaterea din uz sau
folosirea în continuare).
(2) O parte din materialele lemnoase va fi folosită la construcţii provizorii sau la acele lucrări de
întreţinere-reparaţii care nu necesită materiale de calitate superioară sau va putea fi folosită în continuare
ca stoc, pe o perioadă determinată, stabilită de comisie.
Art. 20. - Materialele şi mijloacele de apărare folosite în acţiuni de intervenţie operativă şi care nu mai
pot fi recuperate se inventariază de către o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le
deţine, se consemnează într-un proces-verbal ce va fi vizat de către preşedintele comitetului local pe
teritoriul căreia s-au desfăşurat acţiunile de intervenţie şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.



COMITETUL ORĂŞENESC PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ
TABEL CU OBIECTIVELE POSIBIL A FI AFECTATE

ÎN CAZ DE INUNDAŢII
PERIOADA DE PLAN

2014 - 2017

Nr.

crt.

DENUMIRE OBIECTIV
(pe localităţi şi cursuri de apă) IMPORTANŢA

ECONOMICO-SOCIALĂ

DEŢINĂTOR CURS APĂ COD

CADASTRAL

Probabilităţi de
inundare (P%)

normat
real

0 1 2 3 4 5 6
1 Oraş Bicaz

- 1663 gospodării (4331 persoane)
- ob: - 23 economice

- 26 soc.-cult.-adm.-sanitare
- 8 cazare-turism

- 11,5 km drum naţional
- 30,0 km străzi
- 10 poduri
- 3 punţi pietonale
- alimentare energ. electrică
- alimentare apă
- alimentare gaz
- 15,0 ha teren agricol

privat – socială
privat - economice

public – educ.-culturală şi adm.
privat – economică
public - economică
public – economică
public - economică
public - economică
public – economică
public – economică
public - economică

privat/public – socio.-economică

Persoane particulare
Societăţi ec.-ind.
Instituţii publice

Societăţi de turism-cazare
SDN – District Potoci
Consiliul local
Consiliul local
Consiliul local
E.ON Moldova
CJ ApaServ SA

E-ON Gaz Moldova
Persoane private + C.Local

r. Bistriţa
(rupere baraj 75%)

XII-1.53 0,1% / 0,1%

Oraş Bicaz
- 5 gospodării (2 case)
- 1 obiectiv: - st. epurare
- 0,5 km străzi
- 2 punţi
- 0,2 km alimentare apă
- 1 conductă gaz
- 0,3 ha teren agricol

privat – socială
public – economică
public – economică
public – economică
public – economică
public – economică
privat – economică

Persoane particulare
CJ ApaServ SA
Consiliul local
Consiliul local
Consiliul local

Distrigaz Nord P.Neamţ
Persoane particulare

r. Bistriţa
(deversare)

XII-1.53 2% / 2%

Oraş Bicaz
-

pr. Izvoru Muntelui XII-1.53.47 - / 5%

Oraş Bicaz
-
-

pr. Coşuşna necodificat - / 5%

Oraş Bicaz
-

t. Bisericii necodificat

Oraş Bicaz
- 0,30 km DN 12C
- 1 punte

public – economică
public - economică

SDN – District Potoci
Consiliul local

r. Bicaz XII-1.53.48 - / 5%

Oraş Bicaz
-

pr. Başi necodificat - / 5%



Oraş Bicaz
-

pr. Şoimul necodificat

Oraş Bicaz
-

pr. Piua necodificat

Oraş Bicaz
-

pr. Podiş necodificat - / 5%

Oraş Bicaz
-

pr. Tisa necodificat

Oraş Bicaz
-

- - pr. Olteanul necodificat - / 5%

Oraş Bicaz
-

pr. Dorul necodificat - / 5%

Oraş Bicaz
-

- - pr. Crăsniţa necodificat - / 5%

2 Sat Izvoru Muntelui
- 13 gospodării (6 case)
- 2 obiective: - şcoală

- cămin cultural
- 2,3 km DJ
- 1,2 km drum sătesc
- 2 poduri (DJ)
- 1,1 ha teren agricol
- 2 lucrări hidro

privat - socială
public – economică
public – economică
public – economică
public – economică
public – economică
privat – economică
public – economică

Persoane particulare
Consiliul local
Consiliul local
CJ – D.G.T.
Consiliul local
CJ – D.G.T

Persoane particulare
SGA + SH Bistriţa

pr. Izvoru Muntelui XII-1.53.47 - / 5%

Sat Izvoru Muntelui
-

t. Ainiş necodificat

Sat Izvoru Muntelui
-

pr. Răchile necodificat

Sat Izvoru Muntelui
-

pr. Furciturilor necodificat - / 5%

Sat Izvoru Muntelui
-

pr. Maicilor necodificat - / 5%

4 Sat Izvoru Alb
-

pr. Bourilor

Sat Izvoru Alb
- 12 gospodării (6 case) privat - socială Persoane particulare

pr. Izvoru Alb XII-1.53.45 - / 5%



- 1,5 km DS
- 1 pod (DS)
- 0,4 ha teren agricol

public – economică
public – economică
privat – economică

Consiliul local
Consiliul local

Persoane particulare
Sat Izvoru Alb
-

pr. Cerebuc necodificat

Sat Izvoru Alb
-

pr. Piatra Lupului necodificat

5 Sat Secu
- 2 gospodării
- 0,1 km DC
- 1 pod (DC)

privat - socială
public – economică
public – economică

Persoane particulare
Consiliul local
Consiliul local

pr. Secu necodificat - / 3%

Sat Secu
-

pr. Bulboana necodificat - / 5%

Sat Secu
-

pr. Cireşul necodificat

3 Sat Potoci
- 2,5 km DC
- 1 pod
- 5 podeţe
- 0,7 ha teren agricol
- 1 lucrare hidro (C.Local)

privat – socială
public – economică
public – economică
privat – economică
public – economică

Persoane particulare
Consiliul local
Consiliul local

Persoane particulare
Consiliul local

Pr. Potoci XII-1.53.46 - / 10%

Sat Potoci
-

pr. Lăptăria necodificat - / 10%

- - - - - - -

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI ORĂŞENESC

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

NICOLAE SǍLǍGEAN …..……………….. SCRIPCARU IOACHIM…….…………….
(semnătura, ştampila) (semnătura)



Proprietar/ 
administrator 

  (Numele şi 
prenumele) Serie Număr CNP / CUI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Or. Bicaz, cart. Capşa

1 Locuinţă Bicaz Pintilie Aurel str. Codrului, nr. Privat
2 Locuinţă Bicaz Săpunaru Cristian str. Codrului, nr. Privat
3 Staţie epurare Bicaz CJ APASERV SA str. Paltinului nr. Public

Sat Izvorul Alb
1 Locuinţă Izvorul Alb Vasilescu Ioana Izvorul alb Privat
2 Locuinţă Izvorul Alb Daraban Dumitru Izvorul alb Privat
3 Locuinţă Izvorul Alb Mihai M. Mihai Izvorul alb Privat
4 Locuinţă Izvorul Alb Lalău I. Pavel Izvorul alb Privat
5 Locuinţă Izvorul Alb Mihai I. Viorel Izvorul alb Privat
6 Locuinţă Izvorul Alb Ungureanu I. Neculai Izvorul alb Privat

SĂLĂGEAN NICOLAIE ……...………...……….
                                                                                   (semnătura, ştampila)

IOACHIM SCRIPCARU ……………...…………..
                                                                                             (semnătura)

ÎNTOCMIT,

ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U.

Regimul 
juridic   
privat/  
public

Nr. 
crt

PRIMAR

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL

Nr. total 
pers. care 
locuiesc 
in imobil

Oraş BICAZ

TABEL

Adresa                                  
(de domiciliu)

Date de identificare (BI / CI)  
C.U.I.  (pt. societăţi)

Debitul de 
la care se 
inundă/  

probabilit
ate (%)

Curs apă 
(toate 

cursurile de 
apă)

privind construcţiile amplasate în zona inundabilă  şi în zona de protecţie a cursurilor de apă

Construcţie / obiectiv,        
(locuinţă, anexă, şcoală, 
cămin, sediu firmă etc) 
localizare (sat, cartier)

Autorizaţie de 
construire
Nr. / Data



COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

BICAZ

PROCEDURA DE CODIFICARE A INFORMĂRILOR,
ATENŢIONĂRILOR �I AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE �I

HIDROLOGICE

ORDIN
pentru aprobarea procedurii de codificare

a informărilor, atenţionărilor avertizărilor meteorologice şi hidrologice

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI �I PĂDURILOR: Nr. 3403 din 10 septembrie 2012
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI �I INTERNELOR: Nr. 245 din 11 octombrie 2012

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

În baza prevederilor art. 1, art. 3 lit. (a) şi ale art. 4 alin. (1) lit. (a) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 15/2005;

In temeiul prevederilor art. 6, lit. (g) şi ale art. 9 din Legea nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, alin. 2, lit. (d) şi (e) din Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea
Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 3, alin. 2, lit. (c) din Ordonanţa de Urgenţă 107/2002 privind înfiinţarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. II. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi ale art. 7 alin.(5) şi alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul

ORDIN

Art.l. Se aprobă procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se
emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională, prevăzută în
anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor hidrologice care se
emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională sau regională, prevăzută în anexa
nr. 2.

Art.3. Se aprobă fluxul informaţional operativ pentru transmiterea informărilor, avertizărilor meteorologice şi
hidrologice prevăzut în anexa nr. 3.

Art.4. Structurile de la nivel central şi local, implicate în managementul situaţiilor de urgenţă în caz de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi
apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 823/1427/2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a
atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 795 din 21 septembrie 2006 se abrogă.

Art.6. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL MINISTRUL
MEDIULUI �I PĂDURILOR ADMINISTRAŢIEI �I INTERNELOR

Rovana PLUMB Mircea DU�Ă

MINISTRU DELEGAT
PENTRU ADMINISTRAŢIE

Radu STROE



ANEXA Nr. 1
la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor

şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 3403/245/2012

PROCEDURA DE CODIFICARE
a informărilor, atenţionărilor avertizărilor meteorologice care se emit în cazul producerii de

fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta procedură se aplică în situaţiile în care sunt prognozate fenomene atmosferice periculoase a

căror evoluţie va începe în cel puţin 12 ore şi poate dura până la 3-4 zile (scurta şi medie durată), precum şi în
cazul fenomenelor atmosferice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la una
până la 6 ore).
ART. 2

(1) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, Administraţia Naţională de
Meteorologie emite atenţionare sau avertizare meteorologică, după caz, în care se prezintă succint fenomenul,
intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.

(2) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase a căror intensitate nu necesită
emiterea de atenţionări cod galben, Administraţia Naţională de Meteorologie emite informări meteorologice (fără
cod şi fără hartă).
ART. 3

Atenţionările şi avertizările meteorologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
(1) Codul verde este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene meteorologice

periculoase.
(2) Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar

periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.
(3) Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de

intensitate mare.
(4) Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de

intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.
ART. 4

(1) Codul galben este asociat atenţionărilor meteorologice.
(2) Codul portocaliu şi codul roşu se asociază avertizărilor meteorologice.

ART. 5
Fenomenele meteorologice care fac obiectul atenţionărilor/ avertizărilor meteorologice sunt:
a) vânt puternic;
b) ploi importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial);
c) descărcări electrice şi grindină;
d) ninsori abundente;
d) viscol;
e) temperaturi minime extreme;
f) temperaturi maxime extreme;
g) polei;
h) ceaţă.

CAPITOLUL II
Conţinutul mesajelor de avertizare meteorologică şi consecinţele posibile ale producerii de

fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională

ART. 6
(1) Atenţionările şi avertizările meteorologice de scurtă şi medie durată constau într-un mesaj de tip text,

însoţit de o hartă la nivel naţional, cu menţionarea regiunilor/judeţelor ce urmează să fie afectate, cu precizarea
intensităţii fenomenului pentru fiecare regiune/judeţ, precum şi a intervalului de prognoză.

(2) Fiecare judeţ va fi colorat în verde, galben, portocaliu sau roşu, după nivelul de avertizare necesar.
(3) În cazul fenomenelor atmosferice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată

(anticipaţie de la una până la 6 ore), mesajul de atenţionare/avertizare va avea indicat un cod de culoare, dar nu va
fi însoţit de hartă.
ART. 7

Actualizarea atenţionărilor şi avertizărilor se va face de câte ori evoluţia meteorologică o va impune.
ART. 8

În funcţie de posibilele consecinţe ale vântului puternic, se emit atenţionări sau avertizări meteorologice
după cum urmează:

1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate scurte;
b) acoperişurile şi coşurile clădirilor pot fi avariate;
c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci;



d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere;
e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate relativ

importante;
b) acoperişuri şi coşuri ale clădirilor vor fi avariate;
d) circulaţia rutieră va fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare în zonele forestiere;
e) se vor produce căderi de copaci;
f) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată sau întreruptă.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) se anticipează că activităţile socio-economice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viaţa

locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată;
c) se pot produce pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone agricole;
d) zonele împădurite pot fi puternic afectate;
e) circulaţia rutieră poate fi întreruptă pe zone extinse;
f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi întrerupt;
g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi întreruptă.

ART. 9
În funcţie de posibilele consecinţe ale ploilor importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial),

se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse;
b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de canalizare;
c) subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid;
d) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce

perturbări ale transportului feroviar;
e) pe timp scurt şi pe arii restrânse, se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse;
b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelelor de canalizare;
c) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
d) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
e) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) se anticipează că activităţile socio-economice vor fi puternic afectate pe o durat de câteva zile, iar viaţa

locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse;
d) circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă;
e) risc ridicat de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare;
f) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.

ART. 10
(1) Descărcările electrice şi grindina sunt fenomene meteorologice periculoase care se asociază, de

cele mai multe ori, ploilor cu caracter torenţial şi intensificărilor de vânt şi pot contribui la agravarea posibilelor
consecinţe ale acestora (conform art.8 şi art.9).

(2) Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se anticipează că
descărcările electrice pot produce victime sau incendii (în funcţie de extinderea ariei afectate);

(3) Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se anticipează că
grindina poate produce pagube importante (îndeosebi în domeniul agricol) şi, în situaţii extreme, victime.

(4) Avertizarea cod roşu se emite în contextul îndeplinirii condiţiilor impuse de art.8 (3) sau art.9 (3), la
care se adaugă considerentele de la punctele (2) şi (3) ale prezentului articol.

ART. 11
In funcţie de posibilele consecinţe ale ninsorilor abundente şi/sau viscolului se emit atenţionări sau

avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce

perturbări ale transportului feroviar;
b) pe timp scurt şi pe arii restrânse, se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
c) ninsorile abundente şi/sau viscolite pot provoca unele pagube în gospodării.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile şi se pot produce perturbări ale transportului

feroviar, ducând la izolarea unor comunităţi;
b) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
c) ninsorile abundente şi/sau viscolul pot provoca pagube în gospodării;
d) se pot produce pagube importante în sectorul forestier;
e) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) circulaţia riscă să devină impracticabilă, pe durată lungă, în întreaga reţea (rutieră, feroviară, maritimă şi

aeriană, afectând grav activităţile umane şi viaţa economică);
b) numeroase localităţi pot fi izolate, punând în pericol viaţa locuitorilor;



c) se pot produce pagube materiale foarte importante;
d) se pot produce pagube majore în sectorul forestier;
e) reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii pot suferi distrugeri importante, timp de mai multe zile.
ART. 12
În funcţie de posibilele consecinţe ale temperaturilor maxime extreme, respectiv ale temperaturilor

minime extreme, se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) valorile de temperatură provoacă disconfort persoanelor care efectuează activităţi în exterior;
b) poate fi înrăutăţită starea bolnavilor cu afecţiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare,

de circulaţie sau mentale.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) valorile de temperatură pot pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele

care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi
persoanele izolate;

b) persoanele care lucrează în aer liber pot fi puse în pericol în anumite perioade;
c) pot exista probleme în alimentarea cu electricitate;
d) poate fi afectată viaţa animalelor;
e) în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol de incendiu;
f) traficul rutier şi feroviar poate fi afectat;
g) în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial şi maritim poate fi afectat.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) temperaturile extreme afectează toate persoanele, chiar şi cele cu o stare de sănătate bună;
b) temperaturile extreme reprezintă un risc vital pentru persoanele care suferă de diverse maladii sau

pentru persoanele izolate;
c) persoanele care lucrează în aer liber trebuie să-şi întrerupă activitatea;
d) pot exista probleme majore în alimentarea cu electricitate;
e) poate fi afectată viaţa animalelor;
f) în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol major şi pe arii extinse de incendiu;
g) traficul rutier şi feroviar poate fi puternic afectat;
h) în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial maritim poate fi puternic afectat.
ART. 13
In funcţie de posibilele consecinţe ale poleiului sau ceţii, se emit atenţionări sau avertizări după cum

urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce

perturbări ale transportului feroviar şi aerian;
b) în cazul ceţii, transportul fluvial şi maritim poate fi afectat pe timp scurt;
c) persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări;
d) în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot afecta pe timp scurt reţelele de electricitate şi de

telecomunicaţii.
2. Avertizările cod portocaliu sau cod roşu se emit în funcţie de situaţia meteorologică generală şi luând

în considerare următoarele posibile efecte:
a) se anticipează ca activităţile socio-economice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile;
b) persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări sau viaţa lor poate fi în pericol;
c) transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian este foarte dificil sau întrerupt pe o durată

îndelungată;
d) în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot avaria puternic reţelele de electricitate şi de

telecomunicaţii.



ANEXA Nr. 2
la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor

şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 3403/245/2012

PROCEDURA DE CODIFICARE
a informărilor, atenţionărilor avertizărilor hidrologice care se emit în cazul producerii de

fenomene hidrologice periculoase la scară naţională sau regională

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta procedură se aplică în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror

evoluţie va începe în cel puţin 6 ore şi poate dura până la 1-3 zile (scurtă şi medie durată), precum şi în cazul
fenomenelor hidrologice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la una până la
6 ore).
ART. 2

(1) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, Institutul Naţional de
Hidrologie şi Gospodărire a Apelor emite atenţionare sau avertizare hidrologică, după caz, în care se prezintă
succint fenomenul, intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.

(2) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror intensitate nu necesită
emiterea de atenţionări cod galben, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor emite informări
hidrologice descriptive (fără cod şi hartă).
ART. 3

Atenţionările şi avertizările hidrologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
(1) Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar

periculoase pentru anumite activităţi.
(2) Codul portocaliu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de

intensitate mare care pot produce pagube sociale economice însemnate.
(3) Codul roşu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu efecte dezastruoase şi

ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.
ART. 4

(1) Codul galben este asociat atenţionărilor hidrologice.
(2) Codul portocaliu şi codul roşu se asociază avertizărilor hidrologice.

ART. 5
Fenomenele hidrologice care fac obiectul atenţionărilor/avertizărilor hidrologice sunt:

a) creşteri însemnate de niveluri şi debite (inundaţii/viituri);
b) creşteri artificiale de niveluri datorate evoluţiei fenomenelor de iarnă (curgeri de sloiuri, poduri de gheaţă,

îngrămădiri/blocaje de gheţuri (zăpoare);
c) fenomene hidrologice periculoase imediate (scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, râuri mici,

inclusiv pe râuri necadastrate).

CAPITOLUL II
Conţinutul şi semnificaţia mesajelor de atenţionare şi avertizare hidrologică

ART. 6
(1) Atenţionările şi avertizările hidrologice constau dintr-un mesaj de tip text, însoţit de o hartă la nivel

naţional, cu specificarea arealelor/sectoarelor de râu care pot fi afectate de creşteri semnificative ale
nivelurilor/debitelor, cu precizarea intensităţii fenomenului pentru fiecare areal/sector de râu, precum şi a
intervalului de prognoză.

(2) Atenţionările şi avertizările hidrologice pot fi detaliate la nivel local de către serviciile hidrologice din
cadrul Administraţiilor Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Romane", în funcţie de gradul de
detaliere al informaţiei meteorologice şi hidrologice disponibile la momentul elaborării prognozei hidrologice şi/sau
de gradul de severitate al fenomenului prognozat.

(3) Când informaţia meteorologică şi hidrologică permite prognoza debitelor şi nivelurilor maxime ale
undelor de viitură peste cotele de apărare, pe baza precipitaţiilor care au depăşit pragurile critice şi/sau a topirii
bruşte a stratului de zăpadă, a precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor şi a altor cauze, se elaborează
prognoza debitelor nivelurilor maxime şi estimări ale sectoarelor de râu cu risc potenţial la inundaţii.
ART. 7

(1) Mesajele de avertizare hidrologică sunt emise cu un anumit timp de anticipare, care permite factorilor
de decizie din domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă să ia măsurile necesare pentru apărarea vieţii şi bunurilor
oamenilor, precum şi a altor obiective socio-economice.

(2) Timpul de anticipare este de maximum 12 de ore pentru cursurile de apă care reacţionează rapid la
ploile căzute şi de minimum 12 ore pentru cursurile de apă care reacţionează mai lent la ploile căzute iar în cazul
propagării viiturilor formate pe cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor importante timpul de anticipare va fi de 1-3
zile, în funcţie de bazinul de recepţie şi de timpul de anticipare al prognozei meteorologice.



ART. 8
Pentru marcarea intensităţii fenomenului hidrologic periculos corespunzător unui sector de râu se vor folosi

următoarele coduri de culori:
a) galben: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar

care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
b) portocaliu: risc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot conduce la inundarea de

gospodării şi obiective social-economice;
c) roşu: risc de viituri majore care necesită 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.

d) în cazul în care atenţionările şi avertizările hidrologice vizează sectoare îndiguite ale cursurilor de apă,
acestea vor avea în vedere fazele de apărare la diguri şi vor conţine specificaţia „sector îndiguit".
ART. 9

Codurilor de culori menţionate la art. 8 le corespund situaţiile prezentate în Regulamentul 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 (aprobat prin
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr.192/1422/2012, publicat in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 bis din 12 septembrie 2012), Capitolul II „Stabilirea pragurilor de
apărare", art.11, alin.(2), lit. B, după cum urmează:

a) galben corespunde situaţiei de atenţie;
b) portocaliu corespunde situaţiei de inundaţie;
c) roşu corespunde situaţiei de pericol.

ART. 10
Atenţionările şi avertizările se reînnoiesc de fiecare dată când situaţia impune modificarea codului de

culoare.



ANEXA Nr. 3
la Ordinul ministrului mediului si pădurilor

şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 3403/245/2012

Fluxul informaţional operativ pentru
transmiterea informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice

ART. 1
Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice, care se emit în cazul producerii de fenomene

meteorologice periculoase la scară naţională se transmit de către Administraţia Naţională de Meteorologie la
Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi la mass-media.
ART. 2

Informările, atenţionările şi avertizările hidrologice, care se emit în cazul producerii de fenomene
hidrologice periculoase la scară naţională, se transmit de către Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărirea Apelor la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor, la
Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Administraţiei Naţionale „Apele Române" şi la mass-media.
ART. 3

Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor transmite, cu maximă
operativitate, informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul producerii
de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, la scară naţională, la Ministerul Administraţiei şi
Internelor - Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului, la Centrul Operaţional Naţional din
cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi la Comitetele judeţene pentru situaţii de
urgenţă.
ART. 4

Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă transmit informările, atenţionările şi avertizările
meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice
periculoase, la scară naţională, prin intermediul Centrelor operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru
situaţii de Urgenţă la Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (primării).
ART. 5

Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice, care se emit in cazul producerii de fenomene
meteorologice periculoase la scară regională se transmit de Centrele Meteorologice Regionale (CMR) la
Centrele operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de Urgenţă şi la Administraţiile Bazinale
de Apă (Dispecerate/ Servicii hidrologice/ Centre de prognoză bazinală).
ART. 6

In intervalele de valabilitate a atenţionărilor sau a avertizărilor meteorologice care vizează ploi importante
cantitativ, descărcări electrice şi grindină, ninsori abundente şi viscol , prognoza pe regiuni a fenomenului avertizat
se actualizează din 3 în 3 ore şi se transmite la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a Ministerului
Mediului şi Pădurilor şi la dispeceratele Administraţiilor Bazinale de Apă.
ART. 7

Informările, atenţionările şi avertizările hidrologice, care se emit în cazul producerii de fenomene
hidrologice periculoase la scară regională, se transmit de Administraţiile Bazinale de Apă la Centrele
operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de aici la Centrele operaţionale ale Inspectoratelor
Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.
ART. 8

Centrele operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de Urgenţă au obligaţia de a
transmite informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice care se emit în cazul producerii de
fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, la Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (primării)
din zonele potenţial afectabile.
ART. 9

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (primării) au obligaţia de a asigura avertizarea şi alarmarea
populaţiei din zonele de risc.




