COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
STEFANESTII DE JOS
Tel: 021-361.35.29
Masuri de apărare împotriva inundaţiilor luate la nivel local
Nr. crt.

Masuri pentru avertizarea alarmarea populatiei la
primirea avertizarilor
meteorologice / hidrologice

Masuri la atingerea :
- cotei de atentie ( CA )
- fazei I de aparare la diguri
- fazei I de aparare la gheturi
- pragurilor de avertizare la
precipitatii

Masuri la atingerea ;
- cotei de inundatie ( CI )
- fazei II a de aprarare la diguri
- fazei II a de aparare la gheturi
- pragurilor de agravare la precipitatii

Masuri la atingerea :
- cotei de pericol ( CP )
- fazei a III a la de aparare la diguri
- fazei a III a de aparare la gheturi
- “ Meteor rosu “ pentru precipitatii
COD ROŞU

Masuri la iesirea din starea de
aparare

Sat Stefanestii de jos
Mijloace de alarmare
- Sirena
Amplasament mijloc de
alarmare
Sediu nou Primarie
Responsabil acţionare
- Eugen Paraschiv
Mijloace de alarmare
- Clopotul
Amplasament mijloc de
alarmare
- Biserica
Responsabil acţionare
Preot Mateescu Aurel

-

-

-

COD GALBEN
Se convoacă CLSU ;
Se convoacă SVSU ;
Se instituie permanenţă la
sediul primăriei ;
Se avertizează populaţia şi
obiectivele social –
economice asupra
fenomenelor apărute
(avertizări hidro – meteo,
atingerea cotei de atenţie) ;
Se verifică şi se pregăteşte
stocul de apărare împotriva
inundaţiilor;
Se urmăresc creşterile de
nivel ale apelor;
Se supraveghează punctele
critice ;
Se transmit informaţii
telefonice şi se transmit
Rapoarte Operative la ISU
Ilfov şi SGA Ilfov-Bucureşti
cu privire la apariţia şi
evoluţia fenomenelor, precum
şi descrierea măsurilor
întreprinse;

-

-

-

-

-

-

Se convoacă Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă, precum şi personalul apt de muncă
şi se acţionează în zonele critice, acolo unde este
cazul, cu lucrări provizorii ;
Se avertizează populaţia şi obiectivele social –
economice asupra fenomenelor apărute
(avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de
inundaţie) ;
Se dispun măsuri suplimentare de supraveghere
a cursurilor de apă cu echipe de intervenţie
proprii din cadrul SVSU ;
În funcţie de evoluţia fenomenelor hidro –
meteorologice, se dispune evacuarea populaţiei
şi bunurilor social – economice aflate în zone
inundabile ;
Se dirijează forţele, materialele si mijloacele de
apărare proprii în zonele afectate, iar în caz de
necesitate se solicită suplimentarea acestora de
la CJSU Ilfov, ISU Ilfov şi SGA Ilfov-Bucureşti
si se acţionează în punctele critice pentru:
 supraînălţarea malurilor în funcţie de cotele
maxime prognozate ;
 realizarea unor lucrări provizorii pentru
punerea în siguranţă, a oamenilor şi
animalelor, bunurilor social – economice ;
 supravegherea permanentă a digurilor
avându-se în vedere apariţia infiltraţiilor,
fisurilor, prăbuşirilor ;
 efectuarea de şanţuri pentru scurgerea apei
în dreptul gospodăriilor populaţiei ;
Se transmit informaţii telefonice şi se transmit
Rapoarte Operative la ISU Ilfov şi SGA IlfovBucureşti cu privire la apariţia şi evoluţia
fenomenelor, precum şi descrierea măsurilor
întreprinse.

-

-

-

-

-

-

Se mobilizează toată populaţia de pe
raza localităţii pentru intervenţii
manuale şi mecanice ;
Se avertizează populaţia şi obiectivele
social – economice asupra
fenomenelor apărute (avertizări hidro
– meteo, atingerea cotei de pericol) ;
Se evacuează populaţia, animalele şi
bunurile social – economice în zone
dinainte prestabilite şi se comunică
instituţiilor judeţene (CJSU, ISU şi
SGA) deciziile de evacuare ;
Se asigură asistenţă medicală, cazare
şi alimente populaţiei evacuate ;
Se actionează in continuare cu forte si
mijloace proprii pentru limitarea
efectelor produse ;
În funcţie de situaţiile ivite se solicită
sprijin Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă şi instituţiilor
judeţene implicate în gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de
fenomene hidrometeorologice
periculoase ;
Se transmit informaţii telefonice şi se
transmit Rapoarte Operative la ISU
Ilfov şi SGA Ilfov-Bucureşti cu
privire la apariţia şi evoluţia
fenomenelor, precum şi descrierea
măsurilor întreprinse;

Responsabili cu
actiunile de
aparare

(Serviciul Voluntar
pentru SItuaţii de
Urgenţă)

COD PORTOCALIU
1

Formatii de
interventie
alcatuite din
localnici

-

-

-

-

-

-

Se constituie comisii formate
din reprezentanţi ai CLSU
precum şi ai CJSU pentru
identificarea pagubelor fizice şi
valorice deter,minate de
fenomenele hidrometeorologice
periculoase şi a măsurilor
necesare pentru refacerea
obiectivelor afectate ;
Se sprijină populaţia pentru
refacerea sau repararea
locuineţelor afectate ;
În limita fondurilor disponibile
se refac căile de comunicaţii,
solicitându-se sprijin CJSU
acolo unde situaţia depăşeşte
posibilităţile primăriilor ;
Se încearcă repunerea în
funcţiune a liniilor electrice,
telefonice, etc afectate ;
Se demolearză toate lucrarie
hidrotehnice provizorii de
apărare care impiedica
desfasurarea normala a
activitatilor si recuperarea
materialelor care mai pot fi
folosite ;
Se transmit informaţii
telefonice şi se transmit
Rapoarte Operative la ISU
Ilfov şi SGA Ilfov-Bucureşti cu
privire la evoluţia
fenomenelor, precum şi
descrierea măsurilor întreprinse
.

Serviciul
Voluntar pentru
Situaţii de
Urgenţă
Şef SVSU
Stoica Razvan
Componenţă
SVSU
Eugen Paraschiv
Dumitrache
George
Zamfir Ionel
Radogea Gigel
Gheorghe
Cristian
Zamfir Marian

1. Responsabili
pentru
evacuarea
populaţiei si
asigurarea
spaţiilor de
cazare
temporară :
Paraschiv Eugenn
Stoica Razvan

2. Responsabili
pentru
asigurarea
permanenţei la
Primărie
Paraschiv Eugenn
Stoica Razvan

3. Responsabili
pentru
întocmirea
rapoartelor
Operative
zilnice :

Paraschiv Eugenn
Iulia Tudor

Sat Cretulesca

FAZA I-A DE APĂRARE LA
GHETURI

FAZA A II-A DE APARARE LA GHETURI
Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de

FAZA A III-A DE APARARE LA
GHETURI

Nr. crt.

Masuri pentru avertizarea alarmarea populatiei la
primirea avertizarilor
meteorologice / hidrologice

Masuri la atingerea :
- cotei de atentie ( CA )
- fazei I de aparare la diguri
- fazei I de aparare la gheturi
- pragurilor de avertizare la
precipitatii

Masuri la atingerea ;
- cotei de inundatie ( CI )
- fazei II a de aprarare la diguri
- fazei II a de aparare la gheturi
- pragurilor de agravare la precipitatii

Masuri la atingerea :
- cotei de pericol ( CP )
- fazei a III a la de aparare la diguri
- fazei a III a de aparare la gheturi
- “ Meteor rosu “ pentru precipitatii
COD ROŞU

COD PORTOCALIU

Mijloace de alarmare
- Clopot
Amplasament mijloc de
alarmare
- Biserica,
Responsabil acţionare
- Eugen Paraschiv

Preot Marcel Matache

COD GALBEN
Se vor aplica măsurile prevăzute
la atingerea cota de atenţie, in plus
:
- Pe timpul scurgerii gheţurilor
se acţionează pentru evitarea
formarii podurilor de gheata
in zonele înguste, meandrate
si in zona podurilor si
podeţelor;
- Se va interveni pentru
spargerea gheţii din zona de
contact a culeelor podurilor,
podeţelor utilizând fierăstraie
speciale .
PRAGUL DE AVERTIZARE
LA PRECIPITATII
Se vor aplica măsurile prevăzute
la atingerea cota de atenţie, in plus
:
- Se asigura dirijarea apelor
pluviale prin reţeaua de
colectare – dirijare si
evacuare ;
- Se avertizează taberele de
animale din zona albiilor
majore ale cursurilor de apa si
a ravenelor in vederea luărilor
masurilor de evacuare.

inundaţie, in plus:
-

Se vor aplica măsurile prevăzute la
atingerea cota de pericol, in plus :

Se va interveni in zonele critice pentru
asigurarea scurgerii apei in aval de
îngrămădirile de sloiuri .

PRAGUL DE AGRAVARE LA PRECIPITATII
Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de
inundaţie, in plus:
-

-

Se va solicita la ISU Argeş intervenţia
cu unităţi specializate in folosirea
explozivelor .

PRAGUL DE PERICOL „METEOR
ROSU” PENTRU PRECIPITATII
Se vor aplica măsurile prevăzute la
atingerea cota de pericol, in plus :

Se limitează extinderea deteriorărilor prin
executarea unor lucrări provizorii ;
Membrii comisiei se vor deplasa in zonele
afectate, dispunând masuri operative si
constatând efectele acestora .

-

Se localizează apele provenite din
scurgerile de pe versanţi si le dirijează
in albiile cursurilor de apa,
gravitaţional sau prin pompare .

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PRIMAR,
Rababoc Anghel

Întocmit
Bogdan Ioan
Data
…………………

Masuri la iesirea din starea de
aparare

Formatii de
interventie
alcatuite din
localnici
(Serviciul Voluntar
pentru SItuaţii de
Urgenţă)

Responsabili cu
actiunile de
aparare

