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I�TRODUCERE 

 

Pe teritoriul Romaniei se produc cu o frecvenţă mai mare sau mai mică, fenomene naturale distructive de 

tipul: cutremurelor de pământ , inundaţiilor şi alunecărilor de teren care provoacă adesea pierderea de vieţi 

omeneşti, mari pagube materiale şi importante prejudicii cadrului natural. 

În acest context, administraţiilor publice centrale şi locale le revine sarcina de a adopta toate măsurile 

necesare în vederea prevenirii şi atenuării efectelor acestor fenomene. În România cea mai mare problemă 

o reprezintă situaţiile de urgenţă provocate de inundaţii.  

Prin acest ghid se urmăreşte reducerea impactului produs de 

inundaţii asupra populaţiei şi a bunurilor printr-o planificare 

adecvată şi printr-o politică care să corespundă standardelor şi 

aşteptărilor comunităţilor umane, în condiţiile protecţiei 

mediului.  

Ghidul constituie un instrument  de bază atât pentru ca 

administraţia publică locală de o parte şi de alta a graniţei să 

poată alege măsurile specifice comune de protecţie împotriva 

inundaţiilor şi de dezvoltare regională, precum şi modul de cooperare care să permită un acord comun, 

concentrat, asupra problemelor complexe asociate inundaţiilor şi o implicare autentică a tuturor actorilor 

în cadrul responsabilităţilor ce le revin. 

 

DATE GE�ERALE GIURGIU - RUSE 

 

Oraşele Giurgiu (Romania) şi Ruse (Bulgaria) situate pe maluri opuse ale Dunării sunt confruntate cu 

acelaşi tip de probleme de dezvoltare şi oportunităţi pe care le pune procesul de tranziţie, deşi la nivele 

diferite ca amploare şi scop, privind dezvoltarea lor durabilă pe termen lung, în acord cu strategiile 

naţionale respective. Ele împart aceeaşi responsabilitate referitoare la utilizarea durabilă şi siguranţa 

ecologică a fluviului Dunărea.  

Municipalităţile din Ruse şi Giurgiu acordă un interes special relaţiilor de colaborare transfrontaliere, 

economiei în contextul dezvoltării durabile, în care industria de turism ocupă un loc important. 

Dunărea, reprezintă cel mai important fluviu internaţional al Europei, străbătând-o de la Vest la Est, pe 

2860 Km, din apropierea Rinului până la Marea Neagra. Pe teritoriul României, între Buziaş şi Marea 

Neagră, Dunărea parcurge circa 1075 Km, pe traseul său, integral navigabil, distingându-se patru sectoare 

cu trăsături peisagistice şi turistice distincte. Dintre acestea, sectorul Porţile de Fier  Călăraşi care include 
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şi zona Giurgiu, face parte din Dunărea 

navigabilă (pentru vase cu pescaj de circa 2 

m) şi are valenţe economice şi turistice 

excepţionale.  

Dunarea - actor principal al Euroregiunii 

Ruse-Giurgiu. 

Dunărea reprezintă una din componentele 

majore ale cadrului natural faţă de care 

definim aşezarea României pe continent. Ea 

adună toate raurile de pe teritoriul ţării 

noastre determinând caracterul unitar al reţelei hidrografice. Aproape jumătate din lungimea cursului 

navigabil al Dunării se găseşte pe teritoriul României. Izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră din Germania, 

are două izvoare şi după ce udă teritoriul a 10 ţări şi a 4 capitale se varsă în Marea Neagră prin trei braţe: 

Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe.  Caracteristicile fluviului sunt mult influenţate de relieful străbătut şi de 

condiţiile climatice.  

 

JUDETUL GIURGIU 

Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a ţării, în cadrul marii unităţi geografice numită Câmpia 

Română, cu o suprafaţă de 3.526 km2. Altitudinea maximă este de 136 m, înregistrată în nordul judeţului, 

iar altitudinea minimă este de 12 m, in Lunca Dunării.  

Municipiul Giurgiu este port la Dunăre şi dispune de 2 km 

chei amenajate la Dunăre si 1,5 km la canalul Sf. Gheorghe.  

Din punct de vedere al infrastructurii județul Giurgiu 

beneficiază de întălnirea într-un centru plurinodal a trei 

sisteme de circulaţie: rutier, feroviar şi naval. Pe lângă 

legătura rutieră şi feroviară europeană est-vest şi nord-sud 

în Giurgiu există punct de control la trecerea frontierei şi 

terminal vamal pentru mărfuri pe artera E85. Un terminal de 

containere nou se află în curs de realizare în Zona Liberă 

Comercială Giurgiu. Transportul internaţional de mărfuri şi 

călători în tranzit se realizează prin punctul de control 

trecere frontiera PCTF şi terminalul vamal pentru mărfuri 

legat de podul de peste Dunăre “Podul Prieteniei” singurul pod ce leagă România de Bulgaria . 
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Portul Giurgiu este unul dintre porturile principale pe sectorul fluvial al Dunării. În Zona Liberă Giurgiu 

se află un terminal de containere. În domeniul turistic există posibilitate de asigurare de servicii pentru 

pasageri, cu linie de ferry-boat din Giurgiu până în portul Ruse, de cealaltă parte a Dunării. 

Podul de peste Dunare, construit în perioada 1952 - 1954, denumit simbolic “Podul Prieteniei” este 

singurul pod peste Dunăre dintre România şi Bulgaria cu o lungime totala de 2,8 km şi 30 m înălţime. 

Structura podului este pe două nivele, cu partea 

superioară pentru trafic rutier şi partea inferioară pentru 

trafic feroviar. Secţiunea din mijloc a podului poate fi 

ridicată funcţie de înălţimea vaselor care se deplasează pe 

Dunăre.  

Poziţia geografică a judeţului în Câmpia Burnazului a 

favorizat statutul de judeţ agricol pentru Giurgiu. Pe lângă 

producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole a judeţului 

sunt preponderente industria textilă, a confecţiilor şi cea 

alimentară. 

Relieful judeţului Giurgiu este unul tipic de câmpie şi 

luncă şi  este caracterizat de o varietate de forme, 

specifice poziţionării de-a lungul fluviului Dunărea: lunca, zone terasate, insule, bălţi, canale.  

Teritoriul oraşului Giurgiu este situat la contactul dintre silvostepa şi luncă şi reprezintă unitatea 

geomorfologică cea mai tânără a reliefului, în mare parte rezultat al acţiunii Dunării, constituit fiind din 

lunca, insule, bălti şi canale (braţe). Suprafaţa dintre fluviu şi Câmpia Burnazului, cu lăţimi de peste 10 

km, este subdivizată în: grind, lunca internă, lunca externă şi uneori terasă de luncă, dispuse longitudinal 

şi inegal dezvoltate; lânga albia minora se desprinde fâşia grindurilor, cu înălţimi de 1-5 m şi cu lăţimi de 

la câteva zeci până la câteva sute de metri. 

Reţeaua hidrografică este alcătuită din râurile care drenează teritoriul judeţului, din această categorie 

făcând parte Argeşul cu afluenţii săi principali (Dâmboviţa, Sabarul, Neajlovul); fluviul Dunărea 

reprezintă colectorul general şi pe o lungime de 72 km desparte judeţul de Bulgaria; cel mai important lac 

este Comana, situat în lunca Neajlovului.  

Resursele  naturale sunt puţine şi sunt reprezentate de: zăcămintele de petrol din partea de nord a 

judeţului, pietrişurile şi nisipurile care se extrag din Dunăre şi din albiile râurilor Argeş și  Neajlov. 

Rezervaţiile naturale  sunt:  

� pădurea Comana  este o rezervaţie floristică situată la nord de lacul Comana, la 30 Km de Bucureşti, și 

ocupă o suprafaţă de 630,5 ha; 

� Pădurea Manafu - situată la cca.36 km sud-vest de Bucureşti, în comuna Izvoarele, fiind declarată 

rezervaţie forestieră cu o suprafaţă de 278 ha.     
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REGIU�EA RUSE 

Ruse este una dintre cele 28 de regiuni din Bulgaria. Este alcătuită din opt municipalităţi: Ruse, Byala, 

Ivanovo, Tsenovo, Borovo, Slivo Pole, Dve Mogili şi Vetovo, capitala administrativă fiind oraşul Ruse cu 

o populaţie de 162.131 locuitori.  

Frontiera de nord a regiunii coincide cu frontiera de stat de-a  lungul fluviului Dunărea. Poziţia sa 

geografică o caracterizează ca pe un nod de transport 

important european. Aici este singurul pod peste 

Dunăre ce leagă România de Bulgaria. 

Suprafaţa regiunii este de 2,803 km2, 2.5% din totalul 

 teritoriului Bulgariei, având ca vecinătăți regiunile 

Razgrad, Silistra, Targoviste, Veliko Tarnovo şi la 

Nord fluviul Dunărea. 

Populaţia regiunii este de 264.232 locuitori, 3.4% din 

populaţia ţării, plasând regiunea pe locul 12 din cele 

28 de regiuni ale Bulgariei. 

Densitatea populaţiei este de 94 locuitori/km2 valoare 

superioară mediei naţionale de 71 loc/km2. 

În regiune sunt 83 aşezări şi 6 oraşe (Ruse, Bayala, 

Dve Mogili, Vetovo, Borovo şi Tsenovo) împărţite în 8 municipalităţi. 

Oraşul Ruse este situat pe partea dreaptă a Dunării la o altitudine de aproximativ 50 m deasupra nivelului 

mării la o distanţă de 496 m faţă de cursul Dunării. Este amplasat la 320 km Nord-Est de capitala Sofia, 

203 km Nord-Est de Varna, 106 km Nord-Est de VelikoTarnovo, fiind şi cel mai important oraş de pe 

malul Dunării. 

Clima este temperat continentală, principalele râuri sunt Yantra şi Rusenski Lom. Din punct de vedere al 

resurselor naturale zona este relativ săracă fiind exploatate cariere de quart şi calcar. 

Regiunea Ruse are un avantaj major din punct de vedere economic datorită amplasării sale. Climatul şi 

solul regiunii sunt favorabile dezvoltării sectorului agricol, aici fiind una dintre cele mai vechi staţiuni de 

cercetare agricolă în localitatea Slivo Pole. 

Oraşul Ruse este cel mai mare centru industrial al Bulgariei jucând un rol important în economia ţării şi a 

relaţiilor de cooperare internaţională, în Ruse fiind una dintre cele mai mari rafinării dar care totuşi nu 

operează la capacitate maximă; de asemenea zona liberă de pe teritoriul oraşului favorizează aportul de 

capital străin în zonă. 

Rata şomajului a crescut în zonă începând cu anul 1992 datorită restructurărilor din sectorul industrial şi 

din agricultură observându-se o scădere a populaţiei. 
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Venitul mediu pe regiune a fost stabilit cu 11.8% mai mic decât venitul mediu la nivel naţional în anul 

2002. Dacă luăm în considerare numai sectorul agricol, acesta a fost cu 14% mai mare decât media 

naţională. Rata şomajului este de 17.4% în regiunea Ruse fiind superioară ca valoare ratei naţionale. 

Oraşul Ruse are  un aeroport civil şi port internaţional. 

Toate aşezările sunt conectate la reţeaua electrică şi de alimentare cu apă. În regiune sunt 124 unităţi de 

învăţământ, inclusiv o universitate tehnică, regiunea acoperă nevoile de la şcoala primară la nivel terţiar. 

Pe parcursul anului şcolar 2002/2003, au existat 7 244 de studenţi în colegii şi universităţi, dintre care 

majoritatea au fost la nivel universitatar. În plus, 555 de profesori au fost înregistraţi, reprezentând 22,4% 

din toate cadrele didactice din regiunea de Nord. 

Procedurile de cooperare transfrontalieră GIURGIU - RUSE 

� Crearea unui sistem de coordonare şi monitorizare, care să permită relaţii directe între cele două ţări, 

informare rapidă şi corectă, acţiuni armonizate în gestionarea situaţilor de urgenţă în caz de inundaţii 

şi implementarea acţiunilor de prevenire; 

� Informarea populaţiei regiunii şi implicarea societăţii civile au ca scop responsabilizarea cetăţenilor în 

ceea ce priveşte autoapărarea şi pregătirea lor în scopul prevenirii şi înlăturării efectelor apărute în 

urma dezastrelor; 

� Scurtarea timpului de transmitere a fluxului de informaţii, date şi decizii; 

� Asigurarea unei informări oportune, veridice şi complete a factorilor de decizie si execuţie; 

� Optimizarea procesului de luare a deciziei şi de gestionare a intervenţiei.   

Elementele de bază ale cooperării: 

� Pregătirea cetăţenilor pentru situaţii de urgenţă, implementare de acţiuni bazate pe principii si norme 

comune, armonizarea acţiunilor, instruiri comune în situaţii concrete; 

� Integrarea acţiunilor organizaţiilor implicate în acţiuni de prevenire şi de intervenţie ; 

� Pregătirea echipei comune de intervenţie, adaptabilă la condiţiile concrete de risc, pregătirea echipei şi 

pregătirea planului de acţiune; 

� Utilizarea resurselor naţionale şi internaţionale în proiectarea măsurilor de apărare având în vedere 

eficienţa economică şi distribuirea sarcinilor; 

În toate situaţiile se va ţine cont de aplicarea unor principii de bază cum sunt: 

� complementaritatea; 

� transparenţa; 

� coordonarea; 

� împărţirea responsabilităţilor; 

� concentrarea pe realizarea scopului principal. 
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PRI�CIPALE TIPURI DE DEZASTRE 

Prin dezastre se înţelege: 

a. fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr 

mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. În aceasta categorie sunt 

cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi fenomenele meteorologice 

periculoase, epidemiile şi epizotiile; 

b.  evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. 

În acesta categorie sunt cuprinse: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la 

construcţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa şi exploziilor, accidentele majore la 

utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii mari la 

reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 

  

Cutremur 

Cauza fenomenului: ruptura brutală a rocilor din scoarţa terestră, datorită miscării plăcilor tectonice, care 

generează o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

Caracteristici generale: mişcare vibratorie generată de undele seismice care poate genera prăbuşiri de 

teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului 

şi alunecări de teren. 

Predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung 

şi mediu cu o mare probabilitate de reuşită. Pe termen 

scurt prognozele au o probabilitate de reuşită redusă. 

Predictibilitatea se bazează pe monitorizarea activităţii 

seismice,  istoricul acesteia şi observaţii în teren.  

Factori de vulnerabilitate: construirea de localităţi în 

zone cu risc seismic ridicat; clădiri cu structuri de 

rezistenţă antiseismică neadecvate (defecte de proiectare 

sau executare); densitate mare de locuinte şi populaţie pe suprafeţe reduse; informarea redusă (în special a 

populaţiei) despre cutremure. 

Efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor clădiri sau a altor tipuri de infrastructură, 

incendii, accidente hidrotehnice, alunecări de teren etc.); pierderi umane ( procent ridicat mai ales în 

zonele des populate sau pentru clădirile prost conformate antiseismic); sănătate publică (număr ridicat de 

persoane ce necesită intervenţii chirurgicale, contaminarea apei potabile şi probleme de asigurare a 

condiţiilor sanitare minime de supravieţuire). 

Măsuri de reducere a riscului: proiectarea lucrărilor de investiţii conform normelor de zonare seismice; 

informarea, pregătirea şi antrenarea populaţiei privind normele de comportament în caz de cutremur. 
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Măsuri de pregătire specifice: înştiinţarea populaţiei, întocmirea şi exersarea măsurilor cuprinse în 

planurile de protecţie şi intervenţie. 

Măsuri postdezastru: evaluarea distrugerilor şi pierderilor, căutare, salvare, asistenţă medicală de urgenţă, 

reabilitarea facilităţilor economico sociale afectate, distribuirea de ajutoare. 

Instrumente de evaluare a impactului: scările de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, 

MSK, japoneza, etc.). 

 

Alunecare de teren 

Cauza fenomenului: deplasarea rocilor care formează versanţii unor munţi sau dealuri, pantele unor lucrări 

de hidroamelioraţii sau a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

Caracteristici generale: prezintă mai multe forme de manifestare care pot apare ca efecte secundare ale 

altor tipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice periculoase, erupţii vulcanice, etc.), fiind 

considerat cel mai răspandit fenomen geologic. 

Predictibilitate: după frecvenţa de apariţie, extinderea fenomenului şi consecinţele generate de acesta, pot 

fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei 

geografice.  

Factori de vulnerabilitate: clădiri construite pe 

versanţii dealurilor şi munţilor, drumuri şi linii de 

comunicaţii în zone muntoase, clădiri cu fundaţii 

slabe, conducte aeriene sau îngropate. 

Efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, 

distrugerea liniilor de comunicaţie sau a cursurilor de 

apă, reducerea producţiei agricole sau forestiere; 

pierderi umane. 

Măsuri de reducere a riscului: realizarea hărţilor cu zone de risc, realizarea unei legislaţii în domeniu, 

asigurarea bunurilor şi persoanelor. 

Măsuri de pregatire specifice: educarea comunităţii, realizarea unui sistem de monitorizare, înştiinţare şi 

evacuare. 

Măsuri postdezastru: căutare. salvare, asistenţă medicală, adăpostirea de urgenţă a persoanelor sinistrate. 

Instrumente de evaluare a impactului: echipe de experţi. 
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Inundaţii 

Cauza fenomenului: acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau mişcare, care prin mărimea şi 

durata sa provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor 

social economice din zona afectată. 

Caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, înălţimea viiturii, durata si frecventa acesteia. 

Predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de nivelul tehnic al sistemului 

de monitorizare al vremii şi al cursurilor de apă. 

Factori de vulnerabilitate: clădiri construite în 

zona inundabilă, lipsa sistemului de avertizare a 

populaţiei, capacitate redusă de absorbţie a 

solului, clădiri şi fundaţii cu capacitate de 

rezistenţă slabă, stocuri de alimente neprotejate.  

Efecte: distrugeri materiale, pierderi umane şi 

contaminarea surselor de apă. 

Măsuri de reducere a riscului: lucrari de apărare şi 

amenajare a digurilor. 

Măsuri de pregătire specifice: sisteme de detecţie şi alarmare, educarea şi participarea comunităţii, 

planificarea executării lucrărilor de apărare. 

Măsuri postdezastru: evaluarea efectelor dezastrului, căutare salvare, asistenţă medicală, aprovizionarea 

pe termen scurt cu apă şi alimente, purificarea apei şi adăpostire temporară. 

Instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor. 

 

Seceta 

Cauza fenomenului: deficit fluviometric, degradarea solului, creşterea temperaturii apei oceanelor, 

creşterea concentraţiei de dioxid de carbon în atmosfera. 

Caracteristici generale: dezastru cu efect 

temporar, mai ales asupra agriculturii, a căror 

forme de manifestare depinde de o serie de 

factori (existenţa sistemului de irigaţii, etc.). 

Predictibilitate: perioadele de precipitaţii reduse 

sunt normale pentru toate sistemele climatice. 

Prognozele meteorologice fac posibilă 

avertizarea timpurie asupra posibilităţii de 

producerea a fenomenului. 
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Factori de vulnerabilitate: stabilirea de habitate în zone aride, terenuri agricole izolate, lipsa unor resurse 

de alimentare cu apă, lipsa unei planificări privind alocarea resurselor în zonele de risc, etc. 

Efecte: scăderea producţiei agricole, viticole şi zootehnice, creşterea preţurilor, creşterea ratei inflaţiei, 

reducerea stării nutriţionale a populaţiei, îmbolnăviri, criza energetică, etc. 

Măsuri de reducere a riscului: sistem de monitorizare şi  înştiinţare imediată. 

Măsuri de pregătire specifice: dezvoltarea unui plan interdepartamental de apărare împotriva efectelor 

dezastrului; 

Măsuri postdezastru: menţinerea stabilităţii preţurilor, distribuirea centralizată a hranei, asigurarea 

rezervelor de alimente la nivel curent, asigurarea cu apă, etc. 

Instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea situaţiei meteorologice şi hidrologice, nutriţionale şi 

economico-sociale. 

 

Poluarea mediului 

Cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marină, poluarea apei potabile, creşterea globală a 

temperaturii, distrugerea stratului de ozon. 

Predictibilitate: poluarea este considerată şi raportată la consumul pe cap de locuitor, astfel ca în ţările în 

curs de dezvoltare ea este în creştere. 

Factori de vulnerabilitate: industrializarea şi lipsa legilor în domeniu, lipsa resurselor pentru contracararea 

fenomenului. 

Efecte: distrugerea recoltelor agricole, pădurilor şi sistemului acvifer, distrugeri materiale, înrăutaţirea 

stării de sănătate a populaţiei, creşterea temperaturii etc. 

Măsuri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului, promovarea de politici 

pentru promovarea şi protecţia surselor de apă, controlul producerii de aerosol şi produselor de freon, etc. 

Măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan de protecţie şi siguranţa a mediului la nivel naţional, 

includerea problemelor de mediu în programele guvernamentale de dezvoltare etc. 

Instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestră şi aeriana a solului şi apei, evoluţia 

climei, etc. 

 

Defrişare păduri 

Cauza fenomenului: incendiile de masă, boli 

ale masei lemnoase, exploatare neraţională. 

Caracteristice generale: declanşarea altor 

hazarde prin slăbirea stabilităţii solului, masa 

lemnoasă moartă. 

Predictibilitate: depinde de politica ţării 
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respective în domeniu şi existenţa unei baze de date privind modul de manifestare al fenomenului.  

Factori de vulnerabilitate: subdezvoltare, dependentă de lemn ca sursa de energie, lipsa unei politici de 

exploatare, creşterea rapidă a populatiei etc. 

Efecte: distrugerea culturilor tradiţionale şi creşterea necesităţilor de import, inundaţii, secetă, foamete etc.  

Măsuri de pregătire specifice: educarea comunităţii, promovarea unor alternative la folosirea lemnului ca 

combustibil. 

Instrumente de evaluare a impactului: cartografierea pădurilor şi supravegherea acestora, monitorizarea 

programelor de reîmpăduriri. 

 

Epizootiile 

Caracteristici generale: se datorează unei combinaţii de mai mulţi factori cum ar fi temperatura, 

introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei şi migrarea animalelor. 

Predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor. 

Factori de vulnerabilitate: numărul mare şi variat de animale, lipsa de control asupra importurilor etc. 

Efecte: îmbolnăvirea în proporţii de masă la nivelul 

comunităţii, foametea etc. 

Măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan 

naţional de apărare, programe de pregătire a 

responsabililor guvernamentali şi a fermierilor, etc.  

Instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin 

testare a incidentei si severităţii infecţiei. 

 

Epidemii 

Cauza fenomenului: conditii sanitare precare, sărăcie, contaminarea apei şi alimentelor etc. 

Caracteristici generale: posibilitate ridicată de răspandire, existenţa unor dezechilibre economice şi 

sociale, lipsa personalului specializat, etc. 

Predictibilitatea: studiile şi rapoartele epidemiologice pot creşte capacitatea de diagnoză şi prognoză, 

inclusiv la bolile cu perioade mari de incubaţie, etc. 

Factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutriţie deficitară, apă potabilă de slabă 

calitate etc. 

Efecte: bolnavi şi morţi, pierderi economice, panica etc. 

Măsuri de reducere a riscului: monitorizarea evoluţiei factorului de risc medical de urgenţă, elaborarea 

unui plan de protecţie cu alocarea resurselor necesare. 

Măsuri de pregătire specifice: verificare şi confirmare diagnostice, identificarea cazurilor, găsirea surselor 

epidemice, controlul evoluţiei cazurilor, etc. 
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Măsuri postdezastru:  existenţa unui serviciu medical de urgenţă, ajutor medical. 

 

Instrumente de evaluare a impactului: supraveghere 

epidemiologică, evaluarea periodica a eficienţei 

serviciului medical de urgenţă. 

Accident chimic şi industrial 

Cauza fenomenului: greşeli de exploatare a instalaţiilor, 

nerespectarea regulilor de depozitare, manipulare şi 

transport, accidente pe căile de comunicaţii, etc. 

Predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece 

industrializarea va creşte incidenta  acestora. 

Factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare şi 

alarmare, neinstruirea populaţiei posibil a fi afectată, necunoaşterea şi nerespectarea legislaţiei în 

domeniu. 

Efecte: distrugeri ale instalaţiilor şi structurilor industriale, 

generarea unor incendii de masă, contaminarea apei, 

terenului şi aerului, morţi, răniţi, etc. 

Măsuri de reducerea a riscului: dezvoltarea unor 

planuri de pregătire şi intervenţie la nivel local. 

Măsuri de pregătire specifice: identificarea 

materialelor periculoase, stabilirea zonelor de risc, 

elaborarea şi testarea planurilor de protecţie şi 

intervenţie, etc. 

Măsuri postdezastru: evacuarea din zona de risc, căutare, salvare, decontaminarea zonei afectate şi a 

personalului, măsuri de prim ajutor, etc.; 

Instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare. 

 

ETAPELE APĂRĂRII ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR 

� pregătire pentru limitarea efectelor dezastrelor; 

� alarmare; 

� intervenţia; 

� reabilitarea facilităţiilor economico sociale; 

� dezvoltarea societăţii; 

� continuarea pregătirii; 
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� distribuirea ajutoarelor umanitare; 

 

REGULI GE�ERALE DE COMPORTARE Î� CAZUL I�U�DAŢIILOR  

 

Î�AI�TE 

Inundaţiile pot să apară oricând şi oriunde. Există multe zone predispuse la inundaţii pe tot cuprinsul ţării 

având diferite nivele de risc. Inundaţiile pot afecta pe oricine. 

� Identificaţi barajele existente în zona în care locuiţi şi determinaţi dacă ele prezintă un potenţial 

pericol pentru dvs. 

� Afişaţi numerele de telefon ale serviciilor de urgenţă lângă telefon. Învăţaţi copiii să sune la 112. 

� Fiţi pregătit pentru evacuare. Familiarizaţi-vă cu rutele de evacuare din comunitatea dvs. şi aflaţi unde 

puteţi găsi zone înalte. Planificaţi şi exersaţi cu familia dvs. o rută de evacuare în caz de inundaţii. 

� Pregătiţi-vă să supravieţuiţi pe cont propriu pentru cel puţin trei zile. Alcătuiţi un set de provizii pentru 

dezastre. Păstraţi şi împrospătiţi un stoc de alimente şi apă potabilă suplimentară . 

� Păstraţi documentele importante şi obiecte personale de neînlocuit (cum ar fi fotografiile) într-un loc 

unde nu se vor deteriora. Dacă se prefigurează o inundaţie majoră luaţi în considerare depozitarea 

acestora într-un loc mai sigur decât locuinţa dvs. 

� Învăţaţi cum să întrerupeţi utilităţile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz şi apă, de la 

întrerupătoarele şi supapele principale. Aflaţi cum funcţionează sistemul de încălzire. 

� Evitaţi să construiţi în zone predispuse la inundaţii, exceptând cazul în care o faceţi pentru a vă 

supraînălţa locuinţa şi a-i întări structura de rezistenţă. 

� Nu construiţi fără obţinerea tuturor autorizaţiilor legale.  

� Cumpăraţi şi instalaţi pompe de apă, pe care să le puteţi alimenta şi de la generatoare de rezervă în 

cazul întreruperii curentului.  

� Angajaţi un electrician autorizat care să mute 

componentele reţelei electrice a casei 

(întrerupătoare, prize, doze, şi cabluri) cu cel puţin 

30 cm peste limita de inundaţie proiectată la 

locuinţa dvs. 

� Instalaţi supape de siguranţă pe conductele de 

canalizare, pentru ca în caz de inundaţii apa să nu 

poată pătrunde prin acesta în locuinţa dvs. 

� Construiţi bariere pentru a impiedica apa să ajungă 

în clădire 
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� Întreţineţi şanţurile de scurgere din gospodărie şi de la drumul de acces în gospodărie. Nu plantaţi 

altceva decât iarbă, nu lăsaţi să se adune resturi vegetale sau gunoaie. 

 

Î� TIMPUL: 

� Ascultaţi posturile de radio sau televiziune pentru informaţii locale. 

� În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacol, în 

gări, autogări, magazine, alte locuri), este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să 

vă  îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate. 

� Dacă autorităţile locale emit o alertă de inundaţii, pregătiţi-vă de evacuare o respectaţi ordinea de 

evacuare stabilită: copii, bătrânii, bolnavii şi în primul rând cei din zonele. 

� Dacă aveţi suficient timp, fixaţi sau mutaţi înăuntru toate bunurile aflate afară. Mutaţi bunurile 

esenţiale la etajele superioare. 

� Dacă vi se solicită de către autorităţile locale, întrerupeţi utilităţile de la panourile sau valvele 

principale 

� Deconectaţi toate aparatele electrice. Nu atingeţi echipamentele electrice dacă sunteţi ud sau dacă staţi 

în apă. Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie. 

� Dacă vi se spune să vă evacuaţi locuinţa, conformaţi-vă imediat. 

� Dacă apa începe să crească în interiorul locuinţei dvs. înainte să evacuaţi, retrageţi-vă la etaj, în pod, 

iar dacă este necesar chiar pe acoperişul casei. 

� Nu vă deplasaţi în apă curgătoare. Apa curgătoare de numai 15 cm adâncime vă poate doborî de pe 

picioare. 

Dacă este necesar să vă deplasaţi prin zone inundate, faceţi-o acolo unde apa nu este în mişcare. Folosiţi 

un băț pentru a verifica dacă solul din faţa dvs. este stabil, pentru a evita obstacolele.  

Nu treceţi cu maşina prin zone inundate: 

� 15 cm de apă ajung pana la caroseria majorităţii 

autoturismelor, cauzând pierderea controlului şi posibila 

împotmolire 

� 30 de cm de apă sunt suficienţi pentru ca majoritatea 

autovehiculelor să nu poată circula 

DUPĂ: 

� Evitaţi apa provenită din inundaţie. Aceasta poate fi 

contaminată cu petrol, benzină sau diverse deşeuri din 

canalizări. De asemenea, apa poate fi încărcată electric datorită unor linii electrice subterane sau 

cabluri uzate căzute la pământ. 
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� Fiţi precaut în zonele în care apele s-au retras. Drumurile pot fi erodate şi pot să se prăbuşească sub 

greutatea unui autovehicul. 

� Nu vă apropiaţi de cablurile electrice căzute la pământ şi raportaţi-le imediat companiei de 

electricitate. 

� Nu vă apropiaţi de zonele de dezastre stabilite de autorităţi, exceptând cazul în care acestea solicită 

voluntari. 

� Întoarceţi-vă acasă doar când autorităţile consideră că o puteţi face în siguranţă. Nu intraţi în clădiri 

înconjurate de apă. Fiţi extrem de precaut când intraţi în clădiri. Pot exista defecte structurale ascunse, 

în special la fundaţii. 

� Înainte de a reveni în locuinţa dvs., inspectaţi clădirea şi asiguraţi-vă că nu există modificări 

structurale. Nu intraţi dacă există posibilitatea ca imobilul să se prăbuşească. 

� Când reveniţi în locuinţa dvs., nu folosiţi chibrituri, brichete sau alte obiecte ce produc o flacără 

deschisă deoarece există posibilitatea să se fi strâns gaz în interior. Dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi 

un şuierat, deschideţi un geam, părăsiţi locuinţa rapid şi sunaţi compania de gaze de la un vecin. 

� Pentru siguranţa dumneavoastră, nu reporniţi curentul 

înainte ca reţeaua electrică din locuinţă să fie verificată de 

către un electrician autorizat.  

� Fierbeţi apa de băut şi cea folosită la prepararea mâncării, 

până când autorităţile o declară potabilă. Urmăriţi ştirile 

pentru a afla dacă sursa de apă a comunităţii este sau nu 

contaminată. 

� Urmăriţi ştirile pentru a afla unde vă puteţi adreasa pentru a 

fi ajutaţi să obţineţi adăpost, îmbrăcăminte şi mâncare. 

� În caz de necesitate, apelaţi la cea mai apropiată instituţie 

medicală pentru a vă asigura asistenţă de specialitate. 

� Reparaţi cât mai curând posibil rezervoarele septice, ţevile şi conductele de apă şi canalizare, 

fântânile, instalaţiile sanitare şi de salubritate stricate. Instalaţiile sanitare şi sistemele de canalizare 

defecte reprezintă un risc serios pentru sănătate. 

Asiguraţi-vă că respectaţi standardele şi reglementările locale când reconstruiţi. Folosiţi materiale şi 

tehnici de construcţie care să asigure rezistenţă la apă a locuinţei dvs. astfel încât acesta să fie protejată la 

viitoarele inundaţii. 
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SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI �ECESITATEA U�UI  MA�AGEME�T LA �IVEL �AŢIO�AL AL 

I�U�DAŢIILOR Î� ROMÂ�IA 

Frecvenţa ridicată a inundaţiilor mari 

În ultimii 10 ani, multe bazine hidrografice din România s-au confruntat cu inundaţii foarte mari, cu 

perioade statistice de revenire deseori de peste 100 de ani, de exemplu, în bazinul Siretului în 2005 sau în 

Suceava în vara anului 2008.  

Pe lângă valorile foarte mari ale debitelor în bazinele hidrografice principale, se observă că inundaţiile 

mari cu consecinţe negative asupra vieţilor omeneşti, bunurilor şi activităţilor au fost destul de frecvente, 

evenimente majore existând în medie în România o dată la doi ani. De exemplu, bazinul Siretului a fost 

afectat, în întregime sau parţial, de inundaţii foarte mari, care au făcut victime, în 1991, 1992, 1995, 1998, 

1999, 2002, 2004, 2005, 2006 şi 2008.  

O situaţie similară se întâlneşte în aproape toate bazinele hidrografice din România. 

Ambii parametri determină un risc sporit la nivelul ţării şi tind să modifice statisticile hidrologice, astfel 

încât inundaţiile considerate anterior drept evenimente „rare” şi care au o probabilitate anuală de circa 1% 

(şi o perioadă statistică de revenire de 100 de ani) ar trebui considerate în prezent doar inundaţii medii. 

Consecinţele negative ale inundaţiilor recente 

Pentru a înţelege pagubele în creştere şi pentru a evalua implicaţiile pentru politici, factorii decizionali 

trebuie să determine influenţele independente şi interdependente ale climei, creşterii populaţiei şi 

dezvoltării, precum şi ale politicilor, asupra tendinţelor pagubelor. În plus, atenuarea pagubelor potenţiale 

provocate de inundaţii datorită schimbărilor climatice necesită politici diferite, urmărind la nivel global 

combaterea încălzirii planetei. 

Din perspectiva pagubelor provocate de inundaţii, analizele realizate de Administraţia Naţională „Apele 

Române” pe perioada 1992-2005 arată următoarele: suma totală a pagubelor provocate de inundaţii pe 

perioada 1992 - 2004 este de aproape 30 000 de miliarde de lei vechi; într-un singur an, în 2005, pagubele 

la nivel naţional au fost de două ori mai mari decât cele din deceniul anterior, cu un total de circa 60 000 

de miliarde de lei vechi (circa 1 600 mil. EUR).     

În plus, aceste cifre ar trebui completate cu rezultate preluate din analiza preliminară a situaţiei actuale din 

România: în baza tabelelor bunurilor expuse la inundaţii în ţară, astfel cum sunt cunoscute din inundaţiile 

recente, suma totală a pagubelor potenţiale directe a fost estimată ca ridicându-se la peste 2 400 mil. EUR, 

iar aceasta având în vedere că doar pagubele directe sunt incluse în analiză (pagubele indirecte fiind în 

general mult mai mari). 

În plus, o componentă majoră în evaluarea pagubelor se referă la poduri, pentru care costurile pagubelor 

sunt foarte variabile şi depind de mulţi factori, conducând la o variaţie foarte mare a valorilor: de la 0, 

când nu există pagube asupra unui pod, chiar dacă este depăşit de ape, la câteva milioane de euro, dacă 

este distrus.   
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Pagube provocate de inundaţii în România în perioada 2002-2005 

Concentrându-se pe anumite bunuri specifice şi cuprinzând o perioadă mai lungă, din 1962 în 2005, 

tabelul următor indică suprafeţele, casele, drumurile şi podurile afectate:  

În plus, pe baza datelor privind inundaţiile istorice, au putut fi identificate zonele cele mai vulnerabile la 

inundaţii, îmbunătăţind cunoaşterea riscului la nivel naţional. 

 

Grade de vulnerabilitate la inundaţii în judeţe  

Dm = pagube medii evaluate;  

Dtot = pagube totale evaluate 
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Counties with very high vulnerability degree - Judeţe cu vulnerabilitate foarte ridicată 

Counties with high vulnerability degree - Judeţe cu vulnerabilitate ridicată 

Counties with mean vulnerability degree - Judeţe cu vulnerabilitate medie 

Counties with low vulnerability degree - Judeţe cu vulnerabilitate scăzută 

Strong affected zone by 2005 floods - Zone puternic afectate de inundaţiile din 2005 

Observarea consecinţelor negative economice, sociale şi de mediu în creştere ale inundaţiilor în 

România şi, în general, la nivel european şi mondial, conduce la necesitatea unui management mai 

bun al riscului la inundaţii.  

Evoluţii recente în managementul riscului la inundaţii 

Strategia naţională pe termen scurt de management al riscului la inundaţii 

După inundaţiile dramatice cu care România s-a confruntat în 2005, autorităţile au aprobat o strategie 

naţională pe termen scurt de management al riscului la inundaţii, pentru o combatere eficientă a 

consecinţelor negative ale inundaţiilor. 

În special, strategia pe termen scurt a evidenţiat următoarele: 

� Un risc sporit la inundaţii, datorat unei utilizări neraţionale a terenurilor şi schimbărilor climatice; 

� Necesitatea unei abordări strategice a managementului riscului la inundaţii într-un cadru de optimizare 

a resurselor de apă; 

� Necesitatea măsurilor de protecţie a mediului, cu mai puţine măsuri structurale şi mai multe măsuri 

nestructurale, pentru o mai bună prevenire; 

� Necesitatea unei abordări holistice şi la nivel de bazin; 

� Necesitatea unor amenajări controlate şi limitate în zonele expuse la inundaţii; 

� Necesitatea ca populaţiile care trăiesc sau lucrează în zonele expuse la inundaţii să fie conştiente de 

riscul la inundaţii.  
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Aceste elemente sunt confirmate în prezenta strategie naţională pe termen mediu şi lung de 

management al riscului la inundaţii.  

 

Contextul internaţional 

Aproape peste tot în lume, sunt elaborate şi puse în aplicare abordări similare pentru managementul 

riscului la inundaţii, în locul încercărilor de a împiedica inundaţiile râurilor în luncile lor naturale, unde 

aşezările şi activităţile umane au generat diverse niveluri de vulnerabilitate la inundaţii. 

La nivel european, această abordare a fost validată şi de Uniunea Europeană: în baza mai multor proiecte 

şi programe de cercetare europene, Directiva europeană privind inundaţiile (aprobată în octombrie 2007) 

şi recomandările europene preluate din cele mai bune practici privind evaluarea inundaţiilor şi 

managementul riscului la inundaţii trebuie puse în aplicare în toate statele membre. 
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PROCEDURI DE I�TERVE�ŢIE Î� CAZ DE I�U�DAŢIE 
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Primarul Fenomene 

meteorologice 

prognozate 

(averse,descăr

cări electrice, 

intensificări de 

vânt ,tempera 

turi ridicate) 

sunt obişnuite 

pentru zona 

respectiva dar 

temporar pot 

- Dispune verificarea bazei materiale, 

a plinurilor de carburanţi lubrefianţi şi a 

stocului de rezervă;   

- Pregăteşte documentele operative; 

- organizează serviciul de permanenţă; 

- declanşează acţiunea de curăţare a  

rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale; 

 - Dispune verificarea amenajărilor 

hidrotehnice (poduri, podeţe, diguri de 

protecţie, baraje de acumulare); 

- Dispune verificarea capacităţilor de 

adăpostire.   

*    * 

 - Membrii 

care fac parte 

din 

componenta 

preventivă 

din cadrul 

S.V.S.U. 

 

 

- Mijloacele 

tehnice din 

dotarea 
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deveni 

periculoase 

pentru 

anumite 

activităţi. 

Exista riscul 

depăşirii 

valorilor 

normale. 

- Analizează conţinutul protocoalelor 

încheiate cu operatorii economici in scopul  

cunoaşterii situaţiei mijloacelor tehnice 

care pot fi angrenate la nevoie.   

serviciului 

2. 
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 *  

Primarul Fenomene 

meteorologice 

periculoase de 

intensitate 

mare (vânt, 

ploi 

abundente, 

descărcări 

electrice 

grindina, 

canicula, ger) 

exista 

pericolul 

iminent de 

formare a unor 

- Convoacă membrii C.L.S.U. în şedinţă 

extraordinară în vederea  repartizării 

sectoarelor de activitate, a sarcinilor şi 

misiunilor de îndeplinit; 

- Instituie serviciul de permanenţă la 

nivelul primăriei din dispoziţia prefectului; 

- Instituie starea de alertă cu acordul 

prefectului; 

- Dispune constituirea centrului operativ cu 

activitate temporara; 

- Alertează serviciul voluntar pentru 

situaţii de urgenta pentru executarea primei 

intervenţii; 

- Angrenează operatorii economici care 

asigura suportul tehnic potrivit tipului de 

*    * 

 - Membrii 

care fac parte 

din C.L.S.U. 

 

 

 

- Mijloacele 

tehnice din 

dotare 

- autogredere 

- excavatoare 

- buldozere 

- motopompe 

- autocamioa-  

ne 
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viituri, 

creşterea 

debitelor 

râurilor. 

risc; 

- Menţine legătura permanenta cu Centrul 

Operaţional Judeţean; 

- Solicita sprijinul forţelor specializate; 

Monitorizează  permanent starea operativa 

din zona; 

Pregăteşte baza materiala pentru 

intervenţie daca situaţia impune;  

- saci  

- bărci 

- cazmale  

- lopeţi 

- nisip 

- roabe  

- tărgi 

- găleţi 

3.   

* 

Primarul Evenimentul 

negativ nu s-a 

produs, dar a 

ajuns intr-un 

stadiu iminent 

si este pe cale 

de a se 

produce.   

- Pune în aplicare planul de intervenţie; 

- Angrenează în acţiuni de intervenţie, atât 

forţele şi mijloacele proprii cât şi operatorii 

economici cu care cooperează în situaţii de 

urgenţă; 

- Comunică permanent cu Centrul 

Operaţional Judeţean; 

- Solicită sprijin forţelor profesioniste în 

situaţia în care este depăşit de eveniment; 

- Dispune evacuarea populaţiei cu acordul 

prefectului; 

- Solicită organizarea spitalelor de 

campanie; 

- Dispune aprovizionarea populaţiei 

sinistrate cu apa potabila, alimente, 

    *  

- Membrii 

care fac parte 

din C.L.S.U. 

 

- Mijloacele 

tehnice din 

dotare 

- autogredere 

- excavatoare 

- buldozere 

- motopompe 

- autocamioa-  

ne 

- saci  
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medicamente e.t.c. - bărci 

- cazmale  

- lopeţi 

- nisip 

- roabe  

- tărgi 

- găleţi 

 

4. 

 

 

R 

O 

S 

U 

  

* 

Primarul   

Evenimentul 

negativ s-a 

produs, 

afectează 

infrastructura 

zonei in care 

se manifesta, 

producând 

efecte 

negative 

majore asupra 

comunităţii 

umane.  

Tipuri de risc 

asimilate in 

- Instituie starea de alertă la nivel local; 

- Instituie executarea serviciului de 

permanenţă la nivelul primăriei; 

- Pune în aplicare ,,Planul de evacuare a 

populaţiei,,; 

- Angrenează în intervenţie toate forţele la 

capacitate maximă pentru salvarea  – 

evacuarea persoanelor surprinse de viituri; 

-   Pune în aplicare planul de cooperare; 

- Activează centrul operativ cu activitate 

temporară; 

- Comunică permanent cu Centrul 

Operaţional Judeţean; 

- Pune în aplicare dispoziţiile emise de 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă şi comunică Centrului  

 * * * * * 

- Membrii 

care fac parte 

din C.L.S.U. 

 

 

- Mijloacele 

tehnice din 

dotare 

- autogredere 

- excavatoare 

- buldozere 

- motopompe 

- autocamioa-  

ne 

- saci  
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acest caz: 

- cutremur; 

- infestare 

radioactiva; 

- epidemii; 

- epizootii; 

- accident 

nuclear; 

- inundaţii 

cauzate de: 

- accident 

hidrotehnic; 

- revărsare de 

rău; 

- ruperea 

digului de 

protecţie; 

- ploaie 

torenţială de 

lunga durata; 

- furtuni; 

- tornade; 

- agresiune; 

 

Operaţional Judeţean despre măsurile 

întreprinse; 

- Cazează persoanele evacuate şi se 

preocupă de asigurarea condiţiilor normale 

de habitat a acestora până la restabilirea 

normalităţii; 

- Întocmeşte si transmite către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţean, din patru în patru ore rapoarte 

informative cu privire la distrugerile 

provocate de efectele evenimentului 

negativ; 

- Asigură necesarul de carburanţi – 

lubrefianţi pentru forţele participante  cu 

care cooperează, pe întreaga durată de 

manifestare a evenimentului; 

- Contabilizează pagubele provocate şi 

solicită specialişti în domeniu pentru 

evaluarea acestora; 

- Organizează echipe pentru primirea si 

distribuirea ajutoarelor către populaţia 

sinistrată; 

- Dispune căutarea, identificarea şi 

 

- bărci 

- cazmale  

- lopeţi 

- nisip 

- roabe  

- tărgi 

- găleţi 
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preluarea cadavrelor, în vederea înhumării,  

 

incinerării acestora pentru a  preîntâmpina 

îmbolnăvirea în masă a populaţiei si a 

apariţiei unor epidemii, epizootii, zoonoze 

e.t.c. 

     

5.   

* 

Primarul 

* pentru zona 

administrativă 

in care s-a 

produs 

evenimentul 

- Instituie starea de alertă la nivel local; 

- Instituie executarea serviciului de 

permanenta la nivelul primariei; Convoaca 

de urgenta pe toti membrii care fac parte 

din C.L.S.U.-  

Alarmeaza serviciul voluntar pentru situatii 

de urgenta si le repartizeaza sectoarele de 

interventie si responsabilitatile; 

- Pune în aplicare ,,Planul de evacuare a 

populaţiei,,; 

- Angrenează în intervenţie toate forţele la 

capacitate maximă pentru salvarea  – 

evacuarea persoanelor surprinse de viituri; 

- Pune în aplicare planul de cooperare; 

- Activează centrul operativ cu activitate 

temporară; 

- Comunică permanent cu Centrul 

 

* 

    - Membrii 

care fac parte 

din C.L.S.U. 

 

 

- Mijloacele 

tehnice din 

dotare 

- autogredere 

- excavatoare 

- buldozere 

- motopompe 

- autoca 

mioane 

- saci  

- bărci 

- cazmale  
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Operaţional Judeţean; 

 

 

- Pune în aplicare dispoziţiile emise de 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă şi comunică Centrului 

Operaţional Judeţean despre măsurile 

întreprinse; 

- Cazează persoanele evacuate şi se 

preocupă de asigurarea condiţiilor normale 

de habitat a acestora până la restabilirea 

normalităţii; 

- Întocmeste si transmite către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţean, din patru în patru ore rapoarte 

informative cu privire la distrugerile 

provocate de efectele evenimentului 

negativ; 

- Asigură necesarul de carburanţi – 

lubrefianţi pentru forţele participante  cu 

care cooperează, pe întreaga durată de 

manifestare a evenimentului; 

- Contabilizează pagubele provocate şi 

solicită specialişti în domeniu pentru 

- lopeţi 

 

- nisip 

- roabe  

- tărgi 

- găleţi 
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evaluarea acestora; 

- Organizează echipe pentru primirea si 

distribuirea ajutoarelor către populaţia 

sinistrată; 

- Dispune căutarea, identificarea şi 

preluarea cadavrelor, în vederea înhumării, 

incinerării acestora pentru a  preîntâmpina 

îmbolnăvirea în masă a populaţiei, ca 

urmare a apariţiei unor epidemii, epizootii 

sau zoonoze e.t.c. 
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6.  

* 

 Primarul *pentru zonele 

administrative  

care se afla in 

amonte pe 

direcţia de 

scurgere a 

apei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Convoacă membrii C.L.S.U. în şedinţă 

extraordinară în vederea  repartizării 

sectoarelor de activitate, a sarcinilor şi 

misiunilor de îndeplinit; 

- Instituie serviciul de permanenţă la 

nivelul primăriei din dispoziţia prefectului; 

- Instituie starea de alertă cu acordul 

prefectului; 

- Pune în aplicare planul de intervenţie; 

- Angrenează în acţiuni de intervenţie, atât 

forţele şi mijloacele proprii cât şi operatorii 

economici cu care cooperează în situaţii de 

urgenţă; 

- Comunică permanent cu Centrul 

Operaţional Judeţean; 

- Solicită sprijin forţelor profesioniste în 

situaţia în care este depăşit de eveniment; 

- Dispune evacuarea populaţiei cu acordul 

prefectului; 

- Solicită organizarea spitalelor de 

campanie; 

- Dispune aprovizionarea populaţiei 

sinistrate cu apa potabila, alimente, 

medicamente e.t.c. 

 

* 

    - Membrii 

care fac parte 

din C.L.S.U. 

 

- Mijloacele 

tehnice din 

dotare 

- autogredere 

- excavatoare 

- buldozere 

-motopompe 

- autocami 

oane 

- saci  

- bărci 

- cazmale  

- lopeţi 

- nisip 

- roabe  

- tărgi 

- găleţi 
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ACTIU�I DE REDUCERE A RISCULUI LA I�U�DAŢII 

 

Managementul riscului la inundaţii necesită un pachet complet de acţiuni de reducere a expunerii la 

inundaţii, a vulnerabilităţii la inundaţii şi a riscului hazardului de inundaţii (prin sporirea apărării 

împotriva inundaţiilor în zonele 

vulnerabile), găsind astfel un echilibru 

între măsurile nestructurale şi cele 

structurale.  

Măsurile structurale, precum 

acumulările permanente sau  

nepermanente, lucrările de îndiguire şi 

derivatiile, se vor pune în aplicare 

numai după luarea în considerare a 

următoarelor: 

� Siguranţa totală nu poate fi garantată, astfel încât atât riscul rezidual (prin depăşirea capacităţii 

structurilor hidrotehnice), cât şi riscul tehnologic (în cazul cedarii acestora) trebuie incluse în analiză; 

� Construirea, întreţinerea şi reabilitarea structurilor hidrotehnice trebuie să ofere un nivel suficient de 

protecţie într-o perspectivă pe termen lung; 

� Impactul lucrărilor de protecţie trebuie luat în considerare prin analiza multicriterială; 

� Respectarea şi adaptarea cadrului legal specific privind exploatarea coordonată a lucrărilor 

hidrotehnice; 

Acumulările nepermanente pentru protecţia împotriva inundaţiilor pot fi soluţii alternative adecvate în 

zonele rezidenţiale cu spaţii limitate sau ca sisteme de protecţie împotriva riscului rezidual în zonele 

protejate de diguri;  

� Utilizarea deversărilor controlate care să permită inundarea în anumite condiţii a unor zone de valoare 

economică redusă în vederea protejării unor zone valoroase din aval intră în aceeaşi categorie.  

Reţelele de canalizare din zonele urbane trebuie proiectate şi realizate pe baza ploilor torenţiale prevăzute 

în normele naţionale, ajustate în conformitate cu recomandările europene din 1996.  Se precizează că 

reţelele de canalizare trebuie să permită evitarea inundaţiilor în zonele urbane până la o perioadă statistică 

de revenire de cel puţin 20 de ani. Această normă de proiectare va viza proiectele viitoare, precum şi 

proiectele existente, cu ocazia reabilitărilor. 

Trebuie puse în aplicare măsuri nestructurale, eventual combinate cu măsuri structurale, având în vedere 

următoarele aspecte: 
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Efectul natural de stocare a vegetaţiei, a solului, a zonelor umede şi albiilor majore este esenţial pentru a 

reduce volumul viiturilor, pentru a creşte timpul de propagare în bazinele hidrografice si pentru a reduce 

transportul solid; 

� Toate planurile de management al riscului la inundaţii trebuie să includă o „abordare ecologică” 

bazată pe îmbunătăţirea utilizării terenurilor, pentru a preveni scurgerea directă, pentru a profita de 

capacităţile naturale de înfiltrare şi pentru a mobiliza albiile majore cu capacităţi de stocare; 

� Utilizarea terenurilor prin practici de gospodărire durabilă a acestora pentru prevenirea inundaţiilor 

Pot fi aplicate mai multe măsuri nestructurale diferite care urmăresc atenuarea riscului la inundaţii, în 

funcţie de condiţiile locale, de strategia pentru bazinul hidrografic şi de rezultatul analizei cost-beneficiu. 

De obicei soluţia optimă reprezinta o combinaţie de mai 

multe măsuri complementare, după cum se prezintă în 

următoarele paragrafe.  

Pregătirea şi participarea publicului 

Sunt necesare următoarele etape: 

� Educarea populaţiei expuse riscului la inundaţii şi 

conştientizarea necesităţii acţiunilor personale de 

atenuare  a riscului; 

� Participarea populaţiei; 

� Pregătirea populaţiei expuse, prin planuri de alarmare evacuare şi prin acţiuni preventive ale Agentului 

local de inundaţii; 

Asigurare: într-o perspectivă pe termen mediu şi lung, asigurarea obligatorie împotriva inundaţiilor pentru 

persoane şi agenti economici trebuie considerată o măsură eficientă pentru reducerea riscurilor financiare.  

Utilizare preventivă a terenurilor, dezvoltare durabilă 

Prevenirea inundaţiilor trebuie să devină un principiu director al amenajării teritoriului, atunci când se 

urmăreşte un echilibru între dezvoltarea socio-economică, riscul acceptabil la inundaţii, măsurile locale de 

atenuare a inundaţiilor şi necesitatea de a aloca 

mai mult spaţiu râurilor şi resurselor de apă. 

Luncile inundabile frecvent trebuie identificate şi 

desemnate prin lege ca locuri prioritare pentru 

retenţia inundaţiilor şi/sau restaurarea mobilităţii 

cursurilor de apă, cu excepţia cazului în care ar 

putea fi justificat un sistem de protecţie pentru 

zonele dens populate;  

Este necesar să se reglementeze strict construcţiile 
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în zonele expuse frecvent riscului la inundaţii, inclusiv în albiile majore naturale care sunt protejate prin 

diguri sau baraje, ţinând cont de riscul rezidual: structurile de apărare sunt realizate pentru a proteja 

utilitatile existente, nu pentru a permite unele noi; pentru a controla dezvoltarea economică şi socială în 

zonele expuse la inundaţii, este necesară difuzarea hărţilor de risc la inundaţii, monitorizarea dezvoltărilor 

urbane şi compararea periodică cu situaţia anterioară (extinderea suprafetei construite), cu aplicarea unor 

măsuri coercitive legal inclusiv măsuri compensatorii pentru contracararea efectului intervențiilor 

antropice. 

Orice construcţie sau activitate în zona expusă la inundaţii trebuie să facă obiectul permiselor sau 

autorizării administrative, ceea ce necesită o cunoaştere corespunzătoare a riscului la inundaţii, prin 

intermediul unor hărţi fiabile ale inundaţiilor şi riscului la inundaţii, dar şi prin reglementări, proceduri şi 

legi, personal calificat şi reprezentanţi ai autorităţilor de la toate nivelurile, instrumente de monitorizare 

specifice (straturi GIS actualizate), precum şi personal şi instrumente de control (control pe teren, 

utilizarea imaginilor satelitare etc.); 

În zonele expuse la inundaţii, echipamentele specifice de 

interes major (centrale nucleare, spitale, etc) trebuie să 

beneficieze de o analiză specifică a vulnerabilităţii, 

pentru a defini adecvat riscurile datorate acestor 

echipamente în caz de inundaţii;  

Cele mai sensibile obiective, care au o funcţie 

fundamentală pentru protecţia civilă, apărare sau 

menţinerea ordinii publice, trebuie mutate în zone care nu 

sunt expuse riscului la inundaţii sau cel puţin. Trebuie să 

fie protejate împotriva inundaţiilor şi să fie permanent 

accesibile; 

Pentru zonele urbane vizate de riscuri ridicate la inundaţii (inundare frecventă, adâncimi potenţiale 

importante ale apelor, durate lungi ale inundaţiilor etc.), trebuie avută în vedere strămutarea, prin 

intermediul unor instrumente financiare naţionale şi/sau regionale speciale; 

Construcţiile existente expuse riscului la inundaţii trebuie să devină treptat reziliente, respectiv 

„compatibile cu inundaţiile”, prin intermediul unor măsuri specifice de reducere a vulnerabilităţii, cum ar 

fi supraînălţarea acestora, mutarea celor mai vulnerabile echipamente, precum încălzirea, electricitatea, 

sistemele de comunicaţii şi instalaţiile electrice şi informatice, utilizarea unor materiale adaptate de 

protecţie împotriva inundaţiilor etc. Pentru construcţiile viitoare din zonele expuse la inundaţii, care au un 

risc redus la inundaţii sau risc rezidual, trebuie impuse măsuri specifice de evitare a vulnerabilităţii 

ridicate la eliberarea permiselor sau autorizaţiilor; 
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Utilizarea terenurilor în agricultură în zonele expuse la inundaţii trebuie să fie o preocupare majoră în 

România: anumite practici agricole trebuie interzise, iar culturile trebuie adaptate riscului la inundaţii, 

având în vedere frecvenţa şi durata inundaţiilor; 

Identificarea şi reducerea vulnerabilităţii infrastructurilor existente şi a tuturor reţelelor din zonele expuse 

la inundaţii este esenţială, deoarece pagubele provocate drumurilor şi podurilor de către inundaţii s-au 

ridicat la sume uriaşe în cursul inundaţiilor recente. Cel mai adesea podurile sunt expuse riscului la 

inundaţii: acestea trebuie proiectate astfel încât să poată rezista inundaţiilor, inclusiv celor excepţionale, în 

cazul în care au funcţii majore de comunicaţie. 

Prognozare şi avertizare timpurie 

Prognozarea precisă şi la timp a inundaţiilor este o măsură nestructurală esenţială în managementul 

riscului la inundaţii, permiţând avertizarea timpurie a 

autorităţilor şi a populaţiei în zonele expuse la 

inundaţii.  

Sunt necesare îmbunătăţiri şi evoluţii majore.  

De asemenea, trebuie înfiinţat un sistem 

eficient şi fiabil de difuzare a avertizărilor 

până la toate nivelurile locale, pentru a 

 informa autorităţile şi cetăţenii din zonele 

expuse la inundaţii.  

În plus, sunt esenţiale următoarele elemente: 

Alertele ar trebui să fie astfel concepute 

pentru a ajunge în modul cel mai eficient la persoanele vizate, iar acestea să înţeleagă mesajele de alertă, 

precum şi cum sa actioneze ; 

Instrumentele tradiţionale de măsurare şi noile tehnologii (imaginile radar şi sistemele digitale de 

prognoză meteorologică) trebuie utilizate în mod complementar pentru a îmbunătăţi prognozarea 

precipitaţiilor şi a viiturilor; 

Viiturile rapide reprezintă un risc important în România, motiv pentru care prognozarea trebuie 

îmbunătăţită şi realizată cu timpi de anticipare cât mai mari, utilizând imagini radar, atunci când acestea 

vor fi puse în aplicare în toată ţara. 

Lacurile de acumulare relevante, indiferent de deţinător, trebuie monitorizate şi exploatate în perioada 

viiturilor de către ANAR în colaborare şi coordonare cu serviciile de avertizare a inundaţiilor. 

Cooperarea internaţională pentru prognozarea inundaţiilor este necesară pentru fluviile şi râurile 

internaţionale sau transfrontaliere. 
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Managementul inundaţiilor şi situaţiilor de urgenţă 

Trebuie pregătite în mod adecvat şi în timp util planuri cuprinzătoare pentru situaţii de urgenţă (la nivel 

judeţean şi local), iar acestea trebuie menţinute operaţionale în toate zonele expuse la inundaţii, pentru a 

asigura capacităţile de răspuns şi pregătirea organizaţiilor, autorităţilor şi cetăţenilor. Aceste planuri 

trebuie: 

� Să acopere întregul management de criză: înaintea inundaţiei, în timpul acesteia şi după inundaţie. 

� Să includă organigrame cu responsabilităţi clare, pregătirea tuturor informaţiilor necesare, surse şi 

acces la informaţii în timp real asupra situaţiei, consilierea publicului privind ceea ce trebuie făcut 

înaintea inundaţiei, în cursul acesteia şi după inundaţie (pregătirea populaţiei), informarea şi pregătirea 

privind evacuarea, inclusiv acţiuni speciale pentru proprietăţi şi obiective sensibile, etc.  

� Să conţină informaţiile necesare cu privire la structurile de apărare aşa cum sunt elaborate în planurile 

integrate privind riscul la inundaţii, în special în ceea ce priveşte capacitatea şi riscurile acestora în caz 

de revărsare sau breşă, pentru informarea autorităţilor locale, a comunităţii şi a populaţiilor asupra 

riscurilor reziduale la inundaţii; 

� Să includă în planurile judeţene pentru situaţii de urgenţă şi în planurile bazinale în cazul râurilor cu 

structuri de apărare sub formă de diguri masuri de limitare a inundatiei prin diguri de compartimentare 

in albia majora.; 

� Să includă planuri de evacuare ţinând cont de riscul la inundaţii,  pentru a determina zonele cele mai 

expuse şi pentru a localiza zone sigure pentru persoanele şi animalele evacuate, precum şi drumuri 

sigure de evacuare; planurile de evacuare vor indica şi echipamentul de salvare minim; 

� Să includă o descriere completă si clară a organizaţiilor implicate in gestionarea situatiilor de criza şi a 

personalului (inclusiv voluntari) şi a relaţiilor funcţionale dintre acestea, responsabilităţile referitoare 

la întreţinerea şi exploatarea structurilor de apărare, precum şi menţinerea şi pregătirea unor 

organizaţii eficiente pentru situaţii de urgenţă, baze logistice de apărare, alarmă, evacuare şi revenire 

la condiţii normale şi sigure, orice organizaţie fiind structurată în funcţie de sarcini la fiecare nivel; 

� Să fie actualizate periodic (cel puţin o dată la doi ani) şi ţinute la dispoziţia tuturor autorităţilor, 

organizaţiilor neguvernamentale şi populaţiei şi să fie inspectate periodic, pentru a se verifica existenţa 

acestora şi actualizarea lor, dar şi pentru a îmbunătăţi informarea şi pregătirea populaţiei; 

În plus, faţă de exerciţiile obligatorii regionale şi locale (cel puţin o dată la doi ani), ar trebui organizate 

exerciţii comune periodice în zonele transfrontaliere, în vederea unui răspuns eficient şi comun la 

inundaţii, conducând cel puţin la evaluări şi la punerea în aplicare a unor recomandări de exploatare a 

întregului sistem. 

După orice inundaţie, trebuie luate două tipuri principale de măsuri: 

1. Feedback-ul prin experienţă este esenţial şi trebuie organizat prin mobilizarea experţilor, prin 

reuniuni cu managerii riscului la inundaţii şi cu victimele şi prin elaborarea de recomandări şi 
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propuneri pentru acţiuni pe termen scurt şi mediu la nivel local şi regional, inclusiv o revizuire a 

planurilor pentru situaţii de urgenţă; 

2. Asistenţa şi salvarea victimelor trebuie să includă sprijin psihologic pentru victime, prin 

intermediul unor unităţi operaţionale, această activitate urmând a fi realizată timp de câteva luni de 

la dezastru.  

 

Prevenirea eficientă a poluării şi a problemelor sanitare 

În cazul inundaţiilor, poluarea poate avea consecinţe negative asupra mediului, în special în zonele 

sensibile, precum zonele umede, dar şi asupra sănătăţii umane. În plus faţă de poluarea apelor subterane şi 

de suprafaţă, inundaţiile pot avea un impact considerabil şi 

prin perturbarea sistemelor de alimentare cu apă (inclusiv a 

fântânilor in zonele rurale) şi canalizare, conducând la  riscuri 

pentru sănătate. 

Trebuie luate măsuri preventive pentru a reduce efectele 

negative potenţiale ale inundaţiilor asupra acestor 

infrastructuri, prin structuri de apărare şi acţiuni de atenuare a 

riscului la inundaţii. În plus, trebuie planificate şi aplicate 

soluţii alternative, precum strămutarea sau, pur şi simplu, 

amplasarea în zone sigure la proiectarea acestor sisteme. În 

general, ar trebui luate măsuri preventive în zonele expuse la inundaţii, pentru a reduce poluarea potenţială 

şi prevenirea bolilor în zonele potenţial afectate de inundaţii. Aceste măsuri ar trebui să fie obligatorii şi 

subvenţionate. 

De asemenea, în planurile de atenuare a riscului la inundaţii trebuie incluse măsuri specifice.  

Trebuie luate măsuri specifice pentru a evita depozitarea poluanţilor în zonele expuse la inundaţii, imediat 

ce aceste zone sunt cartografiate. Pentru grupurile profesionale, precum agricultorii care utilizează 

pesticide, îngrăşăminte etc. şi în industrie, minerit etc., precum şi în zonele rezidenţiale (produse 

petroliere, ape menajere etc.), trebuie realizat şi actualizat anual un inventar al poluanţilor, pentru 

evaluarea riscului potenţial în funcţie de câteva criterii, precum toxicitatea pentru oameni şi animale, 

caracterul inflamabil, caracterul exploziv şi ecotoxicitatea.  

Experienţa arată că sistemele de încălzire cu păcură din case pun probleme considerabile în cazul 

inundaţiilor, datorită posibilităţilor reduse de a fi puse la adăpost, astfel încât încălzirea este o problemă 

majoră pentru restabilirea unor condiţii normale de trai, în plus faţă de problema principală a poluării 

fântânilor cu păcura din aceste sisteme de încălzire. Asemenea sisteme trebuie abandonate treptat în 

zonele expuse la inundaţii; 
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Atunci când poluarea poate avea efecte adverse uriaşe asupra sănătăţii umane şi asupra mediului în caz de 

inundaţii, trebuie pregătite şi menţinute în regim operaţional planuri specifice pentru situaţii de urgenţă, 

care să sprijine măsurile şi planurile de evacuare. Este necesară o formare periodică, sub controlul 

inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă (care includ serviciile de pompieri şi unităţile de protecţie civilă) 

şi al autorităţilor responsabile;  

Trebuie înfiinţate şi puse în funcţiune sisteme internaţionale, naţionale şi regionale de monitorizare, 

raportare şi avertizare pentru cazurile de poluare masivă sau transfrontalieră. 

 

EVACUARE 

Evacuarea este măsura de protecţie civilă luată înaintea, pe timpul sau după producerea unei situaţii de 

urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele 

afectate sau potenţial a fi afectate, în mod 

organizat, a oamenilorlor si a bunurilor 

materiale şi în dispunerea lor în zone sau 

locaţii care asigură condiţii de protecţie. 

Acţiunile de evacuare se planifică şi se 

organizează în funcţie de tipul de risc, 

avându-se în vedere parametrii specifici ce 

caracterizează evoluţia şi amploarea 

consecinţelor acestuia. În caz de situaţii de 

urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat 

după identificarea pericolului ori după 

producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării salariaţilor. Evacuarea are ca scop asigurarea 

protecţiei oamenilor şi a bunurilor materiale.   

Acţiunea de evacuare se poate realiza în următoarele modalităţi si situaţii: 

� autoevacuarea în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, când populaţia este alarmată şi se 

deplasează, în mod organizat, spre anumite locuri de refugiu în care sunt feriţi de efectele 

distrugătoare ale acestora (acţiunea se poate derula si spontan însă, pe parcurs, ea poate şi trebuie 

gestionată de câtre organele cu atribuţii). Desfăşurarea acestei acţiuni impune intervenţia persoanelor 

specializate ale grupului afectat pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei şi blocajelor pe căile 

de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi a actelor antisociale ; 

� evacuarea planificată si organizată conform unei Plan de evacuare, potrivit precizărilor specialiştilor 

de la Protecţia Civilă. Evacuarea poate fi efectuată, în funcţie de evoluţia situaţiei de protecţie civilă şi 

de gradul de asigurare cu mijloace de transport, astfel: 
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1. parţial sau total 

2. simultan sau succesiv ( în funcţie de urmările dezastrului sau a posibilităţilor de transport) 

Timp de evacuare: imediat după identificarea pericolului sau după producerea acestuia. 

În cazul în care evacuarea se face la un loc de refugiu pentru mai multe persoane, la adăposturi de 

protecţie civilă există unele reguli de comportare  care trebuie avute în vedere. 

Adăpostirea se realizează în scopul ocrotirii cetăţenilor împotriva atacurilor inamicului, efectelor 

dezastrelor şi se asigură prin lucrări special construite ca adăposturi de protecţie civilă, precum şi în 

subsolul clădirilor şi în alte spaţii care se amenajează în acest scop.  

Când se găseşte în adăpost, fiecare cetăţean are obligaţia:  

� să execute cu stricteţe dispoziţiile date de şeful adăpostului sau ale personalului de serviciu pe adăpost; 

� să ţină în poziţie de pregătire masca contra gazelor şi mijloacele de protecţie;  

� să urmărească modul de comportare a copiilor;  

� să transporte imediat în adăpost cele necesare unei şederi mai îndelungate;  

� să ajute şeful adăpostului pentru menţinerea ordinii şi a disciplinei;  

� să păstreze liniştea şi să nu producă panică în cazul deteriorării adăpostului;  

� să ia parte activă la activităţile desfăşurate pentru înlăturarea avariilor,  să acorde primul ajutor 

răniților, intoxicaţiilor; 

� să acorde prioritate copiilor, femeilor, bătrânilor, persoanelor ce nu se pot deplasa singure.  

Se interzice: 

� a face zgomot şi a umbla fără rost;  

� a cupla sau decupla iluminatul electric, agregatele;  

� a fuma, aprinde lumânări, chibrituri, lămpi cu petrol;  

� a închide sau a deschide uşile metalice;  

� a folosi fără aprobare unelte geniste existente în adăpost;  

� a arunca reziduuri menajere sau gunoaie în alte locuri decât cele indicate.  
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LISTA ORGA�ELOR CE POT FI CO�TACTATE I� SITUAŢII DE URGE�ŢĂ 

SISTEMUL �AŢIO�AL U�IC PE�TRU APELURI DE URGE�ŢĂ           

 

Ce înseamnă numărul de urgenţă 112 

 

Apelarea la numărul de urgenţă 112 este gratuită şi poate fi făcută din orice reţea de telefonie fixă sau 

mobilă. Cu cât daţi mai multe informaţii corecte, cu atât intervenţia specialiştilor va fi mai rapidă, mai 

eficientă şi mai sigură. 

Dacă sunaţi la 112 trebuie să anunţaţi: 

� Ce urgenţă aveţi (ex. incendiu, ce arde...) 

� Unde este urgenţa (adresa exactă)  

� Unde vă aflaţi 

� De la ce număr de telefon sunaţi 

� Cum vă numiţi 

Operatorul evaluează urgenţa apelantului în funcţie de informaţiile 

primite şi transmite aceste informaţii la organele speciale(poliţie, 

pompieri,ambulanţă). După furnizarea acestor date, trebuie să rămâneţi la 

telefon pentru a fi puşi în legătură cu specialiştii şi pentru a primi 

eventuale recomandări. 

Dacă legătura cu numărul 112 se întrerupe, trebuie să sunaţi din nou! 

Rămâneţi calmi şi răspundeţi la toate întrebările; nu închideţi până când nu vi se spune! 

Sunaţi la 112 doar dacă aveţi o urgenţă!  Apelurile false sunt pedepsite prin lege! 

SALVAREA  

� 112 sau 961                                                   

 POMPIERII  

� 112 sau 981                                                   

POLIŢIA  

� 122 sau 955                                                  

I�SPECTORATUL JUDEŢEA� PE�TRU SITUAŢII DE URGE�ŢĂ GIURGIU  

� 112 SISTEMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

COMPO�E�TELE SISTEMULUI �ATIO�AL 

� Comitetele pentru situaţii de urgenţă. 

� Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

� Servicii publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 

� Centre operative pentru situaţii de urgenţă. 
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� Comandantul acţiunii. 

 

CADRUL LEGISLATIV 

 

� Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 

� Hotărârea de Guvern 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă; 

� Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă; 

� Hotărârea de Guvern nr. 1854 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

management al riscului la inundaţii; 

� Ordinul Comun al M.A.I./M.M.G.A. nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 

accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 

� Acordul între Guvernul Republicii Ungare şi Guvernul României privind cooperarea şi ajutorul 

reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la data de 9 aprilie 2003; 

� Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii; 

� Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii; 

� O.U.G nr.138/2005 privind exploatarea in siguranta a acumularilor cu folosinta piscicola,de agreement 

sau locala,din categoria C si D 

� Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării 

Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea 

riscurilor de inundaţii - P6_TC2-COD(2006)0005 

 

 

 

 

 

 


