
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA                                 ORASUL NEGRESTI OAS 
MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LUATE LA NIVEL LOCAL 

Masuri pentru avertizarea 
– alarmarea populatiei la 

primirea avertizarilor 
hidrologice si 

meteorologice. 

COD GALBEN PENTRU 
INUNDAȚII 

 

COD PORTOCALIU PENTRU 
INUNDAȚII 

 
COD ROȘU PENTRU INUNDAȚII 

Masuri dupa trecerea 
perioadei de 

inudatiei, fenomene 
meteorologice 
periculoase, 
accidente la 
constructii 

hidrotehnice 

Formatii de 
interventie 

alcatuite din 
localnici 

Responsabili cu 
actiunile de 

aparare 

 
Exista sistem de alarmare – 
avertizare sonora (sirena) 

amplasat : pe cladirea Liceu 
Teoretic  

Pe str Victoriei pe cladirea unui 
bloc 

Pe cladirea Primariei 
 
 

Tipul de semnal - Sonor :  
3 impulsuri a 32 sec. cu 
pauză de 12 sec; durata 

totală 2 minute 
Responsabil cu actionarea 

sirenei: 
 

Cuc Daniel – agent inundatii 
 
 

Responsabili din cadrul 
primariei cu avertizarea 
populatiei pentru fiecare 
localitate apartinatoare 

comunei:  
 

Oras Negresti – Cuc Daniel – 
agent inundatii 

Sat Tur – Ghiriti Florin - consilier 
 
 

Clopote la bisericile din 
satele: 

 
Catadrala ortodoxa Negresti Oas 

Biserica ortodoxa Tur 

1. Convocarea în ședință 

extraordinară a CLSU în funcție 

de situația concretă din teren. 

2. Instituirea permanenței la 

sediul primăriei. 

3. Avertizarea populației și a 

obiectivelor din zonele de risc la 

inundații. 

4. Îndepărtarea blocajelor din 

secțiunile podurilor și podețelor 

de pe formațiunile torențiale, de 

pe văi nepermanente. 

5. Monitorizarea cursurilor de 

apă și a construcțiilor 

hidrotehnice de pe raza unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

1. Convocarea ședinței extraordinare a 

CLSU ori de câte ori situația o impune. 

2. Instituirea permanenței la sediul 

primăriei. 

3. Asigurarea funcționării fluxului 

informațional între CLSU și Centrul 

Operațional al IJSU “Somes” și Centrul 

Operativ al SGA Satu Mare 

- elaborarea Rapoartelor operative prin 

agenții de inundații. 

4. Avertizarea-alarmarea populației din 

zonele de risc la inundații. 

5. Luarea măsurilor de limitare a 

efectelor inundațiilor: 

- Asigurarea patrulării cursurilor de apă 

și digurilor; 

- Evitarea blocajelor pe cursurilor de 

apă și formațiunilor torențiale; 

- Interzicerea efectuării unor breșe în 

diguri sau baraje; 

- Asigurarea participării cetățenilor la 

acțiunile de intervenție operativă; 

- Asigurarea supravegherii podurilor și 

podețelor în secțiuni subdimensionate; 

- Evacuarea populației și animalelor 

dacă evoluția fenomenelor periculoase 

o impune; 

- Evacuarea apei acumulate în imobile. 

 

1. Convocarea în ședință 

extraordinară a CLSU ori de câte ori 

situația o impune; 

2. Instituirea permanenței la sediul 

primăriei ; 

3. Avertizarea-alarmarea populației 

din zonele cu risc la inundații; 

4. Asigurarea funcționării fluxului 

informațional între CLSU, Centrul 

Operațional al IJSU “Somes”  și Centrul 

Operativ al SGA Satu Mare: 

5. Elaborarea și transmiterea 

Rapoartelor operative privind efectele 

inundațiilor. 

6. Alarmarea populației în caz de 

pericol iminent de avariere a unor diguri 

sau baraje. 

7. Asigurarea participării membrilor 

SVSU și a cetățenilor la acțiunile de 

intervenție operativă. 

8. Evacuarea populației și 

animalelor, asigurarea cazării populației, 

adăpostirea animalelor, distribuirea de 

apă potabilă și alimente. 

 

Se actioneaza pentru: 
- evacuarea oamenilor, 
animalelor si bunurilor 

materiale in zonele 
dinainte stabilite; 

- transportul victimelor, 
cazarea sinistratilor, 

aprovizionarea cu apa si 
alimente, asistenta 

sanitara – veterinara, 
aplicarea masurilor sanitar 

– epidermice necesare; 
- evacuarea din inundatii si 

baltiri; 
- refacerea cailor de 

comunicatii, a podurilor, a 
liniilor de telecomunicatii si 

de transport a energiei 
electrice; 

- repunerea in functiune a 
obiectivelor social 

economice afectate; 
- sprijinirea populatiei 
pentru refacerea sau 
repararea locuintelor 
proprietate personala, 
avariate sau distruse; 

- stabilirea pagubelor fizice 
si valorice; 

- intocmeste si transmite 
la Centrul Operational al 

I.J.S.U. “Somes” si la 
Grupul de Suport Tehnic 

“raport operativ” cu privire 
la pagubele fizice produse 
si a masurilor intreprinse; 
- in termen de 30 de zile 
intocmeste si transmite la 

Centrul Operational al 
I.J.S.U. “Somes” si la 

Grupul de Suport Tehnic 
“raport de sinteza” cu 

privire la pagubele fizice si 
valorice. 

Vor fi alcatuite 
numai din 

persoane apte 
pentru actunile de 

interventie 
operative si se vor 
reactualiza ori de 

cate ori este 
necesar. 

 
 

Componenţa 
Serviciului 

Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă 

 
Nr. pers.vezi tabel 

anexat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Operative: 
 

Primaria Negresti 
Oas 

Responsabil pentru 
evacuarea 

populatiei si 
asigurarea spatiilor 

de cazare 
temporara: 

 
primar 

Aurelia Fedorca 
 
 
 

Personalul care 
asigura 

permanenta la 
primarie: 

 
Vezi tabel anexat 

 
 
 
 

Responsabil cu 
intocmirea 

“rapoartelor 
operative” care se 
transmit la Centrul 

operaţional al 
Inspectoratului 

Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă 
şi Centrul operativ 
de la Sistemul de 

Gospodărire a 
Apelor): 

 
agent de inundatii 

– Cuc Daniel 

 
 

         Intocmit, 
                   Cuc Daniel                     


