
 

Măsuri preventive şi operative ce se iau la nivel județean 

Măsuri preventive 

 

- elaborarea și aprobarea planului județean de apărare împotriva inundațiilor; 

- organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației la nivel județean; 

- organizarea periodică a acțiunilor de verificare a stării tehnice a stării tehnice și funcționale a construcțiilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor; 

- organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor pentru verificarea modului de funcționare a 

fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației  și a modului de conlucrare a structurilor 

implicate în managementul situațiilor de urgenţă generate de inundații; 

- organizarea periodică a acțiunilor de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă în 

localități și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele de scurgere; 

- asigurarea instruirii periodice a primarilor, responsabililor pentru avertizarea populației și agenților de inundații. 

 

Măsuri operative 

COD GALBEN DE INUNDAȚII 

1. convocarea în ședință extraordinară a C.J.S.U. (în mod excepțional dacă situația din teren o impune); 

2. asigurarea avertizării populației din zonele vizate pentru producerea inundațiilor; 

3. asigurarea supravegherii cursurilor de apă din zonele critice; 

4. asigurarea supravegherii iazurilor piscicole și iazurilor miniere. 

 

COD PORTOCALIU DE INUNDAȚII 

1. convocarea CJSU în ședință extraordinară; 

2. asigurarea  transmiterii avertizărilor în zonele vizate pentru producerea inundațiilor; 

3. asigurarea permanenței la primării; 

4. asigurarea funcționării fluxului informațional între C.J.S.U. și M.M.A.P., M.A.I.-I.G.S.U, întocmirea și 

transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundațiilor; 

5. asigurarea coordonării acțiunilor de intervenție operativă la nivelul județului. 

 

COD ROȘU DE INUNDAȚII 

1. convocarea în ședință extraordinară a C.J.S.U. ori de câte ori situația o impune; 

2. asigurarea transmiterii avertizărilor și prognozelor la toate localitățile și obiectivele din zonele vizate, prin 

Centrul operațional al I.S.U.J.; 

3. urmărirea modului în care a fost asigurată permanența la primăriile din zonele potențial afectabile; 

4. asigurarea funcționării fluxului informațional între Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență, precum și între Comitetul județean și M.A.I, I.G.S.U și M.M. A.P.; 

5. elaborarea și transmiterea Rapoartelor operative conform Regulamentului; 

6. declararea, cu acordul Ministrului Afacerilor Interne, a stării de alertă la nivelul judeţului sau în mai multe 

localităţi din judeţ, în zonele periclitate, dacă situația o impune; 

7. aplicarea măsurilor de avertizare - alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate în zona inundabilă în 

caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice; 

8. informarea permanentă a populaţiei cu măsurile urgente care trebuie aplicate; 

9. coordonarea acţiunilor de intervenţie operativă la nivelul judeţului Prahova, cu sprijinul specialiştilor din cadrul 

Grupului de Suport Tehnic; 

10.  evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor inundabile; 

11.  coordonarea acţiunilor pentru salvarea oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor şi materialelor; 



12.  asigurarea cazării persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate şi 

acordarea de asistenţă medicală; 

13.  asigurarea adăpostirii, hrănirii şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate; 

14.  distribuirea ajutoarelor umanitare populaţiei afectate; 

15.  identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute. 

 

 

Măsuri de reabilitare 

 

1. evaluarea pagubelor produse de inundaţii la nivelul fiecărei localităţi afectate şi la lucrările cu rol de apărare 

împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător de către comisii alcătuite din specialiști numite prin ordin al 

prefectului. Evaluarea pagubelor se realizează pe baza Procesului Verbal de constatare a pagubelor prevăzut 

în anexa nr. 11 din Regulament; 

2. elaborarea și transmiterea rapoartelor de sinteză privind efectele inundațiilor, conform modelului din anexa nr. 

9 din Regulament; 

3. avizarea Proceselor Verbale de calamități întocmite de către deținătorii de lucrări; 

4. elaborarea și transmiterea propunerilor de despăgubire a persoanelor fizice și juridice care au suferit prejudicii 

ca urmare a inundării dirijate; 

5. elaborarea propunerilor pentru alocarea unor sume din Fondul de intervenție prevăzut în bugetul de stat 

pentru înlăturarea efectelor inundațiilor; 

6. analizarea măsurilor propuse de specialiști pentru realizarea unor breșe în diguri în vederea evacuării apei 
acumulate în incinte, emiterea Hotărârii C.J.S.U. și transmiterea acesteia la C.M.S.U. al M.M.A.P. pentru 
aprobare; 

7. coordonarea acţiunilor de reabilitare; 
8. asigurarea cazării persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente şi acordarea de asistenţă medicală 

pentru populaţia afectată. 
9.  asigurarea adăpostirii, hrănirii şi acordării de asistenţă veterinară a animalelor evacuate. 

10.  distribuirea ajutoarelor umanitare populaţiei afectate. 


