COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI CITCAU
MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Măsuri pentru
avertizareaalarmarea
populaţiei la
primirea
avertizărilor
hidrologice şi
meteorologice

-Locul în care este
amplasat mijlocul de
alarmare: SIRENA:
CAMIN CULTURAL
CITCAU
-Semnalul sirenei
folosit pentru
alarmarea populaţiei
este următorul : 3
sunete a 40 sec.
fiecare, cu pauze de
12 sec. între ele.
Sistem alarmare
clopote Biserica
ortodoxa CITCAU
-Responsabilităţi
pentru acţionarea
mijloacelor de
alarmare : dl
BALINT IOAN
- Difuzarea imediată a
avertizării şi prin
intermediul posturilor
locale de radio şi
televiziune
- Informarea asupra
conţinutului
avertizării a tuturor
persoanelor interesate
şi implicate în
activităţile situaţiilor
de urgenţă
(nemembrii CLSU) şi
verificarea
funcţionării corecte a
fluxului informaţional
din comună (cu toate
satele componente) ;

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

Măsuri la atingerea:
-cotei de inundaţie CI
-faza a II a de apărare la diguri şi
gheţuri
-praguri de avertizare la precipitaţii

Măsuri la atingerea:

Măsuri după ieşirea din
Starea de Urgenţă

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

COD GALBEN

COD PORTOCALIU

COD ROSU

-Se activeaza permanentacu
urmarirea evolutiei
fenomenelor. Daca este
cazul se convoca CLSU –
sedinta cu prezentarea
situatiei si a masurilor
preventive necesare.
Se verifica stocul de aparare
si se asaigura materialele si
mijloacele de interventie.
Se asigura dotarea
formatiilor de interventie cu
echipamentul adecvat
pentru interventii.
Functie de evolutia
fenomenelor se actioneaxa
la :
-Avertizarea populatiei din
zonele potenţial afectabile
din revărsări de râuri, pâraie
locale, văi nepermanente şi
scurgeri de pe versanţi torenţi.
-Indepărtarea materialului
lemnos şi a deşeurilor din
albiile şi de pe malurile
cursurilor de apă şi
asigurarea scurgerii apelor
pluviale prin şanţuri şi
rigole.
-Îndepărtarea materialului
lemnos rezultat din
exploatarea perdelelor de
protecţie, a utilajelor şi
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule.
-Supravegherea cursurilor
de apa, digurilor şi
barajelor.

-Se urmareste in continuare evolutia
fenomenelor periculoase, Convocarea în
şedinţă a CLSU cu prezentarea situatiei
in teren si a masurilor directe ce se
impun la punctele critice existente.
-Avertizarea populatiei , cu prioritate a
celei aflate in zone de risc la inundatii.
-Convocarea, în şedinţă extraordinară, a
CLSU pentru stabilirea măsurilor ce se
impun.
-Asigurarea permanenţei la sediul
primăriei cu personal instruit precum si
a bunei functionari a mijloacelor de
comunicatii.
-Pregătirea materialelor şi mijloacelor de
intervenţie operativă şi transportul lor în
zonele critice.
-Pregătirea spaţiilor pentru eventuale
evacuări ale oamenilor şi animalelor.
-Ancorarea, de către unităţile de
exploatare, a depozitelor de material
lemnos aflate în zona formaţiunilor
torenţiale şi pe drumurile forestiere.
-Asigurarea ssectiunilor libere pe
cursurile de apa, funcţionării în condiţii
de siguranţă, a instalaţiilor
hidromecanice de la c-tiile hidro,
evitarea producerii de blocaje pe raza
localitatii.
-Supavegherea permanentă a cursurilor
de apa, regularizarilor, zonelor endemice
de producere a blocajelor de gheţuri,
sectiunii podurilor si podetelor.
-Participarea alaturi de detinatorii de
constructii hidrotehnice la lucrarile de
interventie operative.
- Supravegherea continuă a lucrărilor de
apărare, în special în punctele critice
(apărări şi consolidări de maluri,

-Convocarea în şedinţă extraordinară a
CLSU analizarea situaţiei existente şi
repartizarea sarcinilor pe membri
CLSU ;
-Asigurarea permanenţei la primărie cu
personal instruit.
- Alarmarea populaţiei şi a obiectivelor
afectabile situate în zonele inundabile
(sirene, clopote, curieri, etc);
- Informarea permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie
luate ;
-Supravegherea permanentă, a cursurilor
de apa, digurilor, barajelor mici, a
sectiunilor de scurgere a podurilor si
podetelor.
-Transportul materialelor, mijloacelor şi
forţelor de intervenţie în zonele critice.
-Acţionarea motopompelor pentru
evacuarea apei acumulate din subsolurile
locuintelor.
-Pregătirea spaţiilor şi mijloacelor pentru
evacuarea populaţiei şi animalelor.
- Evacuarea oamenilor, animalelor şi
bunurilor pe rutele şi în locurile
prestabilite ;
- Asigurarea cazării persoanelor
sinistrate, aprovizionarea cu obiecte de
primă necesitate : îmbrăcăminte,
alimente, apă potabilă şi asistenţă
medicală pentru populaţia evacuată ;
- Adapostirea, hrănirea şi asigurarea
asistenţei veterinare pentru animalele
evacuate ;
- Asigurarea pazei şi păstrarea în
siguranţă a bunurilor evacuate din
gospodariile populaţiei în şcoală şi
căminul cultural ;

- Convocarea comitetului
local, analizarea situaţiei
existente şi repartizarea
sarcinilor pe membri
CLSU ;
- Evacuarea apelor şi a
nămolului de pe suprafeţele
inundate (clădiri, drumuri,
terenuri)
- Aplicarea măsurilor
sanitare anti-epidemice ;
-Evaluarea preliminara a
pagubelor produse de
inundatii si participarea in
comisiile numite de prefecti
pentru validarea evaluarii.
- Stabilirea pagubelor fizice
şi valorice şi a măsurilor
necesare pentru refacerea
obiectivelor afectate ;
- Refacerea căilor de
comunicaţie, reţelelor
telefonice şi electrice,
alimentărilor cu apă, gaze
naturale, etc. ;
- Sprijinirea populaţiei
pentru refacerea sau
repararea locuinţelor
avariate sau distruse ;
-Executarea de lucrări
pentru îndepărtarea
urmărilor inundaţiilor si
adoptarea măsurilor
necesare pentru reluarea
tuturor activităţilor
(economice, comerciale,
socio – culturale, etc.) şi de
revenire la starea de
normalitate ;

Componenţa
Serviciului
Voluntar
pentru
Situaţii de
Urgenţă

- S.V.S.U al

comunei
CITCAU .
-Echipele de
interventie
nr.1 si 2 din
tabelul
„ Formatii de
interventie pe
sate”.

Responsabilitati
privind
evacuarea
populatiei, a
transmiterii
fluxului
informational

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

Responsabil
evacuarea
populaţiei:

NU este cazul

Primar :
MURESAN
CALIN
0728142967
Responsabil
asigurarea
permanenţei:
Viceprimar :
BALIN IOAN
0733336509
Responsabil cu
transmiterea
rapoartelor
zilnice operative
şi a rapoartelor de
sinteză cu
evaluarea
pagubelor:
Agent la inundatii
BALINT IOAN
0733336509

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

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

infiltraţii , supraînălţarea malurilor
protecţia construcţiilor afectabile ) ;
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de
intervenţie în punctele critice (de la
construcţiile hidrotehnice, intervenţii
urgente la căile de comunicaţii, poduri şi
podeţe pentru asigurarea circulaţiei
rutiere, evacuare preventivă, etc.) ;
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor
măsuri de protecţie a accesului în
locuinţe cu saci cu nisip / pământ, etc;
- Informarea permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie
luate ;
- Evacuarea preventivă a oamenilor şi
animalelor şi punerea în siguranţă a
bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin
ridicare la cote superioare şi ancorare;
-Elaborarea şi transmiterea rapoartelor
operative, conform fluxului
informaţional către C.O. al I.S.U. Cluj şi
SGA Cluj

- Restricţionarea temporară a circulaţiei
pe unele sectoare de drum şi pe unele
poduri şi alte măsuri ;
-Ancorarea, de către unităţile de
exploatare, a depozitelor de material
lemnos aflate în zona formaţiunilor
torenţiale şi pe drumurile forestiere.
-Asigurarea funcţionării în condiţii de
siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice
de la barajele mici si supravegherea
permanenta a acestora.
-Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi
consolidare la diguri şi baraje mici,
indepartarea plutitorilor din sectiunile de
scurgere a podurilor si podetelor etc.
- Raportarea către C.O. al I.S.U. Cluj şi
SGA Cluj, asupra evenimentelor
produse şi a măsurilor întreprinse.

-Avizarea Proceselor
Verbale de calamitati
intocmite de detinatorii de
constructii hidrotehnice cu
rol de aparare impotriva
inundatiilor.
-Elaborarea Rapoartelor de
Sinteza privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice periculoase,
in maxim 15 de zile de la
incetarea fenomenelor si
transmiterea acestora
conform fluxului
informational.
- Raportarea către C.O. al
I.S.U. Cluj şi SGA Cluj
asupra măsurilor întreprinse
conform Schemei fluxului
informaţional.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR:
Ing.MURESAN CALIN

.

