COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DAMBOVITA
Masuri de apărare împotriva inundaţiilor luate la nivel judetean
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
COD GALBEN

1.
Transmiterea
avertizărilor la
localităţi şi obiective.

Se convoacă CJSU
1.Se avertizează localităţile din zone
potenţial afectabile şi obiectivele social
– economice asupra fenomenelor
apărute (avertizări hidro – meteo,
atingerea cotei de atenţie) ;
2.Dispunerea acţiunilor de îndepărtare
a materialului lemnos şi a deşeurilor
din albiile şi de pe malurile cursurilor
de apă şi de asigurare a scurgerii
apelor pluviale prin şanţuri şi rigole.
3.Îndepărtarea materialului lemnos
rezultat din exploatarea perdelelor de
protecţie, a utilajelor şi animalelor din
zonele dig –mal.
4.Supravegherea digurilor, barajelor
mici, iazurilor miniere.
5. Elaborarea şi transmiterea, conform
fluxului, a rapoartelor operative
privind
efectele
fenomenelor
hidrometeorologice periculoase.

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
COD PORTOCALIU
1.
Convocarea,
în
şedinţă
extraordinară, a CJSU pentru stabilirea
măsurilor ce se impun. 2.Se avertizează
localităţile din zone potenţial afectabile şi
obiectivele social – economice asupra
fenomenelor apărute (avertizări hidro –
meteo, atingerea cotei de inundatie) ;
3. Dispunerea permanenţei la primării.
4. Pregătirea materialelor şi mijloacelor
de intervenţie operativă şi transportul lor
în zonele critice.
5. Pregătirea spaţiilor pentru eventuale
evacuări ale oamenilor şi animalelor.
6. Ancorarea, de către unităţile de
exploatare, a depozitelor de material
lemnos aflate în zona formaţiunilor
torenţiale şi pe drumurile forestiere.
7. Verificarea, de către deţinători,a
instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale
de la iazurile miniere.
8. Asigurarea funcţionării în condiţii de
siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice
de la barajele mici.
9.Transmiterea avertizărilor reactualizate
la localităţi şi obiective
10. Supravegherea permanentă a
digurilor,
barajelor,
iazurilor
miniere,zonelor endemice de producere
a blocajelor de gheţuri
11.Executarea lucrărilor de intervenţie
operativă în zonele critice de pe cursurile
de apă sau de la construcţiile
hidrotehnice.
12.Evacuarea populaţiei şi animalelor,
după caz.
13.Se dirijează forţele, materialele si
mijloacele de apărare în zonele afectate
si se acţionează in 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 ;

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

1.Convocarea în şedinţă extraordinară
, a CJSU.
3. Dispunerea asigurării permanenţei la
primării.
4 Transportul materialelor, mijloacelor şi
forţelor de intervenţie în zonele critice.
5. Pregătirea motopompelor de mică şi
mare capacitate pentru evacuarea apei
acumulate în localităţi şi pe terenurile
agricole.
6.Pregătirea spaţiilor şi mijloacelor pentru
evacuarea populaţiei şi animalelor. Se
asigură asistenţă medicală, cazare şi
alimente
populaţiei
evacuate
;Se
actionează in continuare cu forte si
mijloace proprii pentru limitarea efectelor
produse ;
7.Ancorarea, de către unităţile de
exploatare, a depozitelor de material
lemnos aflate în zona formaţiunilor
torenţiale şi pe drumurile forestiere.
8. Verificarea, de către deţinători, a
instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale
de la iazurile miniere.
9. Asigurarea funcţionării în condiţii de
siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice de
la barajele mici.
10.Efectuarea lucrărilor de supraînălţare
şi consolidare la diguri şi baraje mici, a
lucrărilor de remediere la iazurile miniere,
etc.
11.Luarea măsurilor pentru inundarea
dirijată a unor terenuri prestabilite în
planurile de apărare, pe baza propunerilor
Direcţiilor de Ape şi numai după obţinerea
aprobării CMSU din Ministerul Mediului.
12.Supravegherea
permanentă,
a
digurilor, barajelor, a digurilor de contur
ale acumulărilor nepermanente intrate în
funcţiune.
13. Evacuarea populaţiei şi animalelor din
zonele afectate.
13.Elaborarea şi transmiterea rapoartelor
operative, conform fluxului informaţional
cu privire la apariţia şi evoluţia
fenomenelor, precum şi
descrierea
măsurilor întreprinse;

Masuri la iesirea din starea
de aparare

1.
Emiterea
Ordinului
prefectului de numire a
comisiei,
alcătuite
din
specialişti
în
construcţii,
agricultură, drumuri pentru
evaluarea pagubelor produse
de inundatii.
2. Analizarea si aprobarea
Proceselor
Verbale
de
calamitati ce se inainteaza
unitatilor
administratiei
publice centrale in vederea
promovarii
hotararilor de
guvern
pentru
alocarea
sumelor necesare refacerii.
3. Elaborarea Rapoartelor
de Sinteza privind efectele
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase, in maxim 30 de
zile
de
la
incetarea
fenomenelor si transmiterea
acestora conform fluxului
informational.
4.
Dispunerea
masurilor
pentru
evacuarea
apei
acumulate in incinte prin
practicarea unor brese in
diguri numai dupa obtinerea
aprobarii CMSU din Ministerul
Mediului.

Formatii de
interventie

Responsabili cu
actiunile de aparare

Conform anexa –
Situata cu formatiile
de interventie la nivel
judetean

-CJSU Dambovita;
-Secretariatul tehnic al
CJSU Dambovita;
-Grupurile de suport
tehnic ale CJSU
Dambovita;
-COSU la nivel de
operatori cu implicatii
in activitati de aparare.

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
COD GALBEN

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

Formatii de
interventie

Responsabili cu
actiunile de aparare

Conform anexa –
Situata cu formatiile
de interventie la nivel
judetean

CJSU Dambovita;
-Secretariatul tehnic al
CJSU Dambovita;
-Grupurile de suport
tehnic ale CJSU
Dambovita;
-COSU la nivel de
operatori cu implicatii
in activitati de aparare.

COD PORTOCALIU
efectuarea de şanţuri pentru
scurgerea apei în dreptul
gospodăriilor populaţiei ;
13.Elaborarea
şi
transmiterea
rapoartelor operative, conform fluxului
informaţional cu privire la apariţia şi
evoluţia
fenomenelor,
precum
şi
descrierea măsurilor întreprinse;


FAZA I-A DE APĂRARE LA
GHETURI
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 ;

FAZA A II-A DE APARARE LA
GHETURI
Se vor aplica măsurile prevăzute la
atingerea cota de inundaţie, in plus:

FAZA A III-A DE APARARE LA
GHETURI
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 ;

ISU Dambovita va interveni cu unităţi
specializate in folosirea explozivelor ;

