COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Măsuri pentru avertizareaalarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor
hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de
alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea
populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea
mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.
0
Responsabil cu acţionarea mijloacelor de
alarmare:
CLOPOTARI

HORODNICENI

PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
- cotei de atenţie ( CA )
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

- cotei de inundaţie ( CI )
- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de agravare la
precipitaţii

- cotei de pericol ( CP )
- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- “Meteor roşu “ pentru precipitaţii

Măsuri după ieşirea
din starea de apărare
(după retragerea apelor mari)

Responsabili cu
Formaţii de intervenţie
acţiunile
de apărare:
cu nominalizarea
cu
evacuarea
şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
- asigurarea permanenţei la
intervenţie operativă
primărie;
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

1
II.

MĂSURI OPERATIVE

2

3

4

II. MĂSURI OPERATIVE II. MĂSURI OPERATIVE III. MĂSURI DE REFACERE

A.La
prognozarea C.La
prognozarea E.La
prognozarea
fenomenelor
fenomenelor
fenomenelor
- TODIRUŢ VASILE - sat BOTEŞTI
hidrometeorologice
hidrometeorologice
- BUTNARU IONUŢ - sat ROTOPĂNEŞTI hidrometeorologice
periculoase
–
COD periculoase
–
COD periculoase –COD ROŞU
- MIHAI IACOB - sat MIHĂIEŞTI
- COZMA PETRU - sat BRĂDĂŢEL
GALBEN (CA, faza l de PORTOCALIU (CI, faza Il (CP, faza IIl de apărare la
- CRISTIACU PETREA HORODNICENI apărare la diguri, faza l de de apărare la diguri, faza Il
diguri, faza IIl de apărare la
- PETREA VASILE-sat HORODNICENI
apărare la gheţuri)
de apărare la gheţuri)
gheţuri)

1.Convocarea în şedinţă extraordi- 1.Convocarea,
în
şedinţă 1.Convocarea
în
şedinţă
nară a CLSU (în funcţie de situaţia extraordinară, a CLSU pentru extraordinară a CLSU ori de câte ori
concretă din teren);
stabilirea măsurilor ce se impun.
situaţia o impune
I. MĂSURI PREVENTIVE
2.Instituirea permanenţei la sediul 2.Avertizarea
populaţiei,
cu 2.Asigurarea
permanenţei
la
primăriei (în funcţie de situaţia prioritate a celei aflate în zone de primărie cu personal instruit.
1. Organizarea fluxului informaţional pentru concretă din teren);
risc la inundaţii.
3.Avertizarea populaţiei din toate
avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de 3.Avertizarea populaţiei şi a altor
3. Asigurarea permanenţei la localităţile aparţinătoare.
risc la inundaţii:
factori interesaţi din zone potenţial sediul primăriei cu
personal 4.Asigurarea funcţionării fluxului
2. Numirea şi instruirea personalului care afectabile din revărsări de pâraie
instruit precum şi a bunei informaţional între CLSU şi
asigură alarmarea populaţiei din satele locale,
revărsări
de
văi funcţionări a mijloacelor de Centrul Operaţional al IJSU şi
aparţinătoare;
nepermanente, scurgeri de pe comunicaţii (activarea C.O.A.T.).
Centrul Operativ al SGA
numirea personalului responsabil pentru versanţi.
4. Asigurarea funcţionării fluxului - elaborarea Rapoartelor operative
acţionarea echipamentelor de alarmare;
4.Verificarea
legăturilor
de informaţional între CLSU şi prin agenţii de inundaţii;
3. Stabilirea personalului care execută transmisie cu Secretariatul Tehnic
Centrul Operaţional al IJSU şi 5.Alarmarea populaţiei în caz de
serviciul de permanenţă şi a locului unde se Permanent (Inspectoratul pentru
Centrul Operativ al SGA
pericol iminent de avariere a unor
execută permanenţa.
Situaţii de urgenţă “Bucovina” al - elaborarea Rapoartelor operative diguri sau baraje;
4. Elaborarea, prin agentul de inundaţii, a jud. Suceava – 112 tel:0230/524426;
prin agenţii de inundaţii;
6.Asigurarea
participării
planului local de apărare împotriva fax 0230/524432) şi Grupul de
5.Pregătirea
materialelor
şi membrilor SVSU şi a cetăţenilor la
inundaţiilor,
gheţurilor
şi
poluărilor Suport Tehnic al Comitetul Judeţean
mijloacelor
de
intervenţie acţiunile de intervenţie operativă
accidentale:
pentru Situaţii de Urgenţă (SGA operativă şi transportul lor în 5.Transportul
materialelor,
5. Identificarea tuturor surselor de risc la Suceava – tel. 0230/216835; fax
zonele critice.
mijloacelor
şi
forţelor
de
inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ- 0230/523467)
intervenţie
în
zonele
critice.
teritoriale;
5.Verificarea
mijloacelor
de
6. Afişarea în locuri publice a extraselor din alarmare şi instituirea echipelor de D. Pe timpul producerii 6. Pregătirea motopompelor pentru
evacuarea apei acumulate din
fenomenelor
Planul local de apărare.
alarmare;
subsolurile locuinţelor.
7. Întocmirea Planului de evacuare a 6.Înştiinţarea
membrilor hidrometeorolo-gice - COD 7.
Pregătirea
spaţiilor
şi
populaţiei şi bunurilor în situaţii de urgenţă.
Comitetului local pentru situaţii de PORTOCALIU
mijloacelor
pentru
evacuarea
8. Afişarea la sediul primăriei a planului de urgenţă
despre
probabilitatea
populaţiei şi animalelor.
situaţie al localităţii cu amplasarea zonelor creşterii nivelurilor pe cursurile de 1.Informarea
periodică
a 8. Ancorarea, de către unităţile de
inundabile, căilor şi zonelor de evacuare a apă;
cetăţenilor
asupra
măsurilor exploatare, a depozitelor de
populaţiei şi animalelor.
7.Îndepărtarea
materialului întreprinse, precum şi a celor material lemnos aflate în zona
9. Constituirea şi completarea stocurilor de lemnos şi a deşeurilor sau a necesare a fi luate în continuare.
materiale şi mijloace de intervenţie în caz de blocajelor de orice fel din albiile şi 2.Supravegherea permanentă a formaţiunilor torenţiale şi pe
drumurile forestiere.
inundaţii:
de pe malurile cursurilor de apă, cursurilor de apă, digurilor, 9. Asigurarea funcţionării în
10. Încheierea de convenţii cu operatorii din
secţiunile
podurilor
şi barajelor, zonelor endemice de
economici din zonă pentru acordarea podeţelor, de pe formaţiunile producere a blocajelor de gheţuri, condiţii de siguranţă, a instalaţiilor
hidromecanice de la barajele mici
sprijinului în situaţii de urgenţă.
torenţiale,
de
pe
văile secţiunii podurilor şi podeţelor.
si supravegherea permanenta a
11. Organizarea periodică, prin agentul de nepermanente
şi
asigurarea 3.Evitarea blocajelor pe cursurilor acestora. Efectuarea pregolirilor
inundaţii, a adunărilor cetăţeneşti pentru scurgerii apelor pluviale prin
dacă acestea sunt necesare cu
conştientizarea populaţiei asupra măsurilor şanţuri şi rigole.

5
Serviciu voluntari SU:

1.Evaluarea preliminară a pagubelor
produse de inundaţii şi participarea în Echipa de specialişti pentru
comisiile numite de prefectul judeţului prevenire:
pentru validarea evaluării.
Ioniţă Gheorghe
- conştientizarea comisiei de evaluare a Bujor Nicolae
pagubelor produse de inundaţii (fizic). Alexoaia Gh. Vasile
- sprijinirea activităţii Comisiei pentru Gîscă Loghin Ştefan
evaluarea pagubelor alcătuită din Saviuc Vasile
specialişti,
numiţi
prin
ordinul Morăriţa Mihai
prefectului.
Ciobanu Dumitru
2.Avizarea Proceselor Verbale de Galu Ionel
calamităţi întocmite de deţinătorii de Matei Dumitru
construcţii hidrotehnice cu rol de Dochia Petru
apărare împotriva inundaţiilor.
3.Asigurarea participării cetăţenilor la
Echipa de intervenţie la inundaţii
acţiunile de refacere şi reconstrucţie.
sau înec:
MATEI DUMITRU
4.Realizarea măsurilor de evacuare a
SCURTU PAVEL
apei acumulate în gospodării şi pe
DORNEANU RĂDUCU
terenurilor agricole.
SCURTU PAVEL DANIEL

5.Interzicerea efectuării de breşe în
Echipa specializată în domeniul
diguri pentru evacuarea apei acumulate cercetare – căutare:
în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC. COJOCARU GHEORGHE
NIMIŢANU CĂTĂLIN
6.Curăţirea şi igienizarea surselor de ALEXOAIA VASILE
alimentare cu apă;
7.Evacuarea apelor din inundaţii şi Echipă specializată în domeniul
băltiri;
evacuare – salvare – deblocare:
8.Aplicarea măsurilor sanitar-epidemice GALU IONEL
necesare;
COZMA NISTOR
9.Ridicarea restricţiilor de circulaţie şi DĂNILĂ VASILE
refacerea căilor de comunicaţie;
10.Repunerea în funcţiune a instalaţiilor Echipă specializată în domeniul
industriale;
înştiinţare – alarmare
11.Refacerea obiectivelor sociale;
CRISTIACU PETRU
12.Sprijinirea
populaţiei
pentru CIOBANU DUMITRU
refacerea locuinţelor sau repararea ALEXOAIA GH. VASILE
acestora;
13.Primirea, înregistrarea şi distribuirea Echipă specializată în domeniul
eventualelor ajutoare umanitare;
salvare şi prim-ajutor
14.Demolarea
construcţiilor DOCHIA PETRU
hidrotehnice provizorii de apărare;
MIHĂIASA NICU
15.Continuarea asigurării cazării celor a COJOCARU CĂTĂLIN
căror locuinţe au fost distruse;
16.Marcarea nivelurilor atinse de
viituri, după trecerea apelor mari

- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
6
Responsabil cu apărarea:
NECULAI FLOREA
Înlocuitor:
NEAMŢU CONSTANTIN
Responsabil cu evacuarea
şi cazarea populaţiei:
IONIŢĂ GHEORGHE
BUJOR NICOLAE
COZMA PAVEL

Asigurarea permanenţei la
primărie:
IONIŢĂ GHEORGHE
BUJOR NICOLAE
COZMA PAVEL
Responsabil cu întocmirea
şi transmiterea rapoartelor
operative:
NEAMŢU CONSTANTIN

Puncte de afişare a
instrucţiunilor de
evacuare a populaţie
şi bunurilor
Primărie
Biserici
Şcoli
Spaţii comerciale

Semnal
de alarmare
a populaţiei
Sirena
Clopotele bisericilor
Telefonie fixă şi mobilă

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Măsuri pentru avertizareaalarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor
hidrologice şi meteorologice

HORODNICENI

PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
- cotei de atenţie ( CA )
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la
precipitaţii

- cotei de inundaţie ( CI )
- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de agravare la
precipitaţii

- locul in care este amplasat mijlocul de
alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea
populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea
mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.
0
1
2
care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean 8.Îndepărtarea materialului lemnos de apă şi formaţiunilor torenţiale;
pentru apărarea vieţii şi a bunurilor materiale. rezultat din exploatarea perdelelor
12. Pregătirea membrilor serviciului voluntar de protecţie), a utilajelor şi 4. Interzicerea efectuării unor breşe
pentru participare la acţiuni operative de animalelor din zonele dig – mal şi în diguri sau baraje;
intervenţie
(supravegherea
secţiunii de pe insule.
podurilor
şi
podeţelor,
îndepărtarea 9. Monitorizarea cursurilor de apă 5.Asigurarea participării cetăţenilor
plutitorilor,
supraînălţarea
malurilor, şi a construcţiilor hidrotehnice de la acţiunile de intervenţie operativă;
supraînălţarea şi consolidarea digurilor).
pe raza unităţilor administrativ13. Realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi teritoriale.
6.Executarea
lucrărilor
de
rigolelor de scurgere.
intervenţie operativă în zonele
14. Întreţinerea corespunzătoare a albiilor B. Pe timpul producerii critice pe cursurile de apă şi
cursurilor de apă de pe raza localităţii fenomenelor
participarea alături de deţinători de
(îndepărtarea materialului lemnos şi a
construcţii hidrotehnice la lucrările
deşeurilor din albii şi din secţiunile podurilor hidrometeorolo-gice - COD de intervenţie operative.
GALBEN
şi podeţelor).
- asigurarea scurgerii apelor prin
15. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe
şanţuri şi rigole;
1.Supravegherea cursurilor de apă,
în zonele cu risc la inundaţii.
- îndepărtarea plutitorilor şi de16. Organizarea periodică a exerciţiilor de digurilor, barajelor mici.
blocarea podurilor şi podeţelor;
2.Informarea Secretariatului
simulare a inundaţiilor.
- trecerea la măsuri de intervenţie
Tehnic Permanent (Inspectoratul
prin lucrări provizorii de apărare;
pentru Situaţii de urgenţă
7.Evacuarea populaţiei şi
„Bucovina” al jud. Suceava –112,
animalelor
dacă evoluţia
tel:0230/524426; fax
0230/524432) şi Grupul de Suport fenomenelor periculoase o impune;
Tehnic al Comitetul Judeţean
8.Evacuarea apei acumulate în
pentru Situaţii de Urgenţă (SGA
Suceava – tel. 0230/216835; fax
imobile.
0230/523467) asupra măsurilor
luate şi a evoluţiei fenomenului.
9.Dacă este cazul se cere sprijin de
Elaborarea şi transmiterea,
la Comitetul Judeţean pentru
conform fluxului, a rapoartelor
Situaţii de Urgenţă;
operative privind efectele
10. Informarea Secretariatului
fenomenelor hidrometeorologice
Tehnic Permanent (Inspectoratul
periculoase.
pentru Situaţii de urgenţă
(Raport operativ)
„Bucovina” al jud. Suceava –112,
tel:0230/524426; fax
(Faza I la gheţuri – gheaţa se 0230/524432) şi Grupul de Suport
desprinde şi sloiurile se scurg pe Tehnic al Comitetul Judeţean
cursul de apă)
pentru Situaţii de Urgenţă (SGA
Suceava – tel. 0230/216835; fax
0230/523467) asupra măsurilor
luate şi a evoluţiei fenomenului.
Elaborarea şi transmiterea,
conform fluxului, a rapoartelor
operative privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice
periculoase.
(Raport operativ)

- cotei de pericol ( CP )
- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- “Meteor roşu “ pentru precipitaţii

Măsuri după ieşirea
din starea de apărare
(după retragerea apelor mari)

Responsabili cu
Formaţii de intervenţie
acţiunile
de apărare:
cu nominalizarea
cu
evacuarea
şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
- asigurarea permanenţei la
intervenţie operativă
primărie;
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

3
4
5
asistenţă tehnică a specialiştilor de (reconstituirea viiturilor);
Echipă specializată în domeniul
la SGA Suceava.
17.Elaborarea Rapoartelor de Sinteză sanitar-veterinar
privind
efectele
fenomenelor DOCHIA PETRU
F. Pe timpul producerii hidrometeorologice periculoase, în MIHĂIASA NICU
maxim 20 de zile de la încetarea COJOCARU CĂTĂLIN
fenomenelor
şi transmiterea acestora
hidrometeorolo-gice - COD fenomenelor
conform fluxului informaţional, la
ROŞU
Grupul de Suport Tehnic al Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
1.Efectuarea
lucrărilor
de (SGA Suceava tel. 0230/216835; fax
supraînălţare şi consolidare la 0230/523467)
diguri şi baraje mici, îndepărtarea
plutitorilor din secţiunile de
scurgere a podurilor şi podeţelor
etc.
2.Supravegherea permanentă, a
cursurilor de apă, digurilor,
barajelor mici, a secţiunilor de
scurgere a podurilor şi podeţelor.
3.Evacuarea
populaţiei
şi
animalelor din zonele afectate.
4.Ancorarea bunurilor ce nu pot fi
evacuate;
5.Restricţii în folosirea fântânilor;
6.Restricţii de circulaţie pe
drumurile afectate;
7.Acordarea asistenţei medicale;
8.Asigurarea cu apă şi alimente de
strictă necesitate;
9.Informarea
Secretariatului
Tehnic Permanent (Inspectoratul
pentru
Situaţii
de
urgenţă
„Bucovina” al jud. Suceava – 112,
tel:0230/524426;
fax
0230/524432) şi Grupul de Suport
Tehnic al Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă (SGA
Suceava – tel. 0230/216835;fax
0230/523467) asupra măsurilor
întreprinse
şi
a
evoluţiei
fenomenului.
Elaborarea
şi
transmiterea, conform fluxului, a
rapoartelor
operative
privind
efectele
fenomenelor
hidrometeorologice periculoase.
(Raport operativ)

(Faza III la gheţuri – sloiurile sau blocat formând zăpoare)
(Faza II la gheţuri – sloiurile de - în caz de nevoie se solicită sprijin
la I.S.U. „Bucovina” Suceava
gheaţă formează îngrămădiri)

- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
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Formaţii de intervenţie
acţiunile
de apărare:
cu nominalizarea
cu
evacuarea
şi cazarea
persoanelor apte
populaţiei;
pentru acţiunile de
- asigurarea permanenţei la
intervenţie operativă
primărie;
( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
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1

2

3
pentru deblocarea zăporului cu
explozibil, din aval spre amonte,
dacă situaţia permite;
- în caz de pericol iminent se
introduce semnalul "ALARMĂ
LA DEZASTRE"

4

5

- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative
6

