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TABEL
CU COMPONENŢA

NOMINALĂ A C.L.S.U.



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ ......... COMPONENŢA NOMINALĂ A COMITETULUI LOCAL al orasului Solca

Nr.
crt. NUMELE  ŞI  PRENUMELE

FUNCŢIA ADRESA

ÎN COMITET LA LOCUL DE
MUNCĂ

DE LA LOCUL DE MUNCĂ:
LOCALITATE, STRADĂ, TELEFON

DE LA DOMICILIU :
LOCALITATE, STRADĂ, TELEFON

0 1 2 3 4 5

1 Ţăranu Hofnăr Valeruţ Presedinte Primar Primăria SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8,
tel. 0230477215; 0730/118368

SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.1A,
tel. 0230477208; 0745/487322

2 Coturbaş Gheorghe Vicepresedinte Viceprimar Primăria SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8,
tel. 0230477215; 0730/118369

SOLCA, str.IE Torouţiu, nr.15
Tel. 0230477113

3 Lungu Marian Secretar Secretar Primăria SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8,
tel. 0230477215; 0730118370

SOLCA, str. Eroilor, nr.2
Tel. 0230477337

4 Straton Virgiliu Secretar consilier Primăria SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8,
tel. 0230477215;

SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8C,
ap.17, tel. 0744/316642

5 Lupu Dumitru Membru consilier Primăria SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8,
tel. 0230477215; 0730118374

SOLCA, str.Ciprian Porumbescu,
nr.19,

6 Păstrăv Georgeta Membru Director la Grupul
Şcolar “Tomşa Vodă”

Grupul Şcolar “Tomşa Vodă” Solca, str
Tomşa Vodă, nr.37, tel. 0230477320 SOLCA, str.Republicii, nr.12B, ap.5

7
Dr. Ignat Radu Adrian

Membru
Director la Căminul

pentru Persoane
Vârsnice Solca

Căminul pentru Persoane Vârsnice Solca
, str.Republicii, nr.14, tel.0230477397

SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.9B,
ap.19,  tel. 0744/783580,
0745/535848

8 Insp. Todiraş Ionescu Costel Membru Comandant al Poliţiei
Solca

Poliţia Solca, str.Tomşa Vodă, nr.B,
tel. 0230477250

SOLCA str.Tomşa Vodă, nr.B,
tel. 0740/188369

9
Besenyei Eugen

Membru
Director la Centru de
plasament “Mihail şi

Gavril” Solca

Centru de plasament “Mihail şi Gavril” Solca,
str Tomşa Vodă, nr.37, tel.0230 477112

SOLCA str.Tomşa Vodă, nr.8D, ap. 5
tel. 0740/013854

10 Moldovan Constantin Membru Şeful Ocolului Silvic
Solca

Ocolul Silvic Solca, str.Tomşa Vodă, nr.8
tel.0230 477189 Rădăuţi, tel.

11 Loc. Apetroaiei Bogdan Membru Comandant la Garda
de intervenţie Solca

Garda de intervenţie Solca, str. Muncii FN
Tel. 0230477481

SOLCA str.Tomşa Vodă, nr.8D,

12 Catargiu Traian Membru Director la SC ACET
SA – agenţia Solca

SC ACET SA – agenţia Solca, str.
Republicii, nr.4, tel. 0230477393,

SOLCA str.Republicii, nr.
tel. 0734739997

1 Vasilovschi Lenuţa consultant Referent urbanism
Primăria Solca

Primăria SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8,
tel. 0230477215; 0733966387

SOLCA, str.IE Torouţiu, nr.13
tel.0755946835

2
Colţun Gabriela

consultant
consilier principal
administraţie publică
locală
Primăria Solca

Primăria SOLCA, str.Tomşa Vodă, nr.8,
tel. 0230477215; 0730118373 SOLCA, str. Gheorghe Doja nr.56

tel. 0230477053

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR  ,

Valeruţ Ţăranu Hofnăr



TABEL
CU NUMERELE DE

TELEFON UNDE SE POT
TRANSMITE AVERTIZĂRI



NUMERELE DE TELEFON ALE PERMANENTEI IN CAZUL PRODUCERI UNEI
SITUATI DE URGENTA PE RAZA  ORAŞULUI   SOLCA

INSTITUTIA TELEFON FAX E-MAIL
PRIMARIA 0230477215

0230477253
0230477215
0230477253

primarie@solca.ro

POLITIE 0230477250 0230477250 -
ŞCOALĂ 0230477320 0230477320 -
SUBUNITATE I.S.U. 0230477481 0230477481 -
CENTRU S.V.S.U. 0230477215

0230477253
0230477215
0230477253

-

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR  ,

Valeruţ Ţăranu Hofnăr



SCHEMA
FLUXULUI INFORMAŢIONAL



COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

SOLCA

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL
A COMITETULUI LOCAL PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ

PERIOADA DE PLAN
2014 - 2017

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECTURA  JUDEŢULUI  SUCEAVA – tel: 0230/218000, 0230/218014;

fax:0230/218024,0230522784,0230/523455
Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea

situaţiilor de urgenţă generate de  inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

- prin S.G.A. SUCEAVA
tel. 0230/216835; fax 0230/523467

e-mail: sgasv@das.rowater.ro

Centru Operaţional al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Suceava

– I.S.U. „Bucovina”
Secretariatul Tehnic Permanent

al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă

tel. 0230/524426; fax 0230/524432
e-mail:stp@pompierisv.ro

Obiective
locale

- Ac.Solca – SGA
Suceava
Staţia de tratare a
apei
tel.0740817913
– SC ACET SA
Suceava,
sucursala Solca
Tel: . 0230477393

VERIFICAT ÎNTOCMIT
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL ŞEF SERVICIU VOLUNTAR

PRIMAR , Virgiliu Straton
Valeruţ Ţăranu Hofnăr

Staţia hidrologică
Suceava
Tel/ fax: 0230/023021

0230/523467
mail:shsv@das.rowater.ro

STATIA METEO
RĂDĂUŢI
Postul pluviometric
Ac. Solca
0740817913

Staţia hidrometrica

Comitetul local pentru situaţii de
urgenţă
SOLCA

PRIMĂRIE
telefon : 0230477215
fax       : 0230477215
e-mail  :

primarie@solca.ro

POLIŢIE
LOCALĂ

telefon :
0230477250
fax: 0230477250



TABEL
CUPRINZÂND DATE

CARACTERISTICE DE
APĂRARE A OBIECTIVELOR

INUNDABILE



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ   PENTRU  SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI IASLOVĂŢ

DATE CARACTERISTICE  PENTRU  ACŢIUNI  OPERATIVE  ALE  COMITETELOR  LOCALE  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ
Nr.
crt.

COD
SIRUTA

COMITETUL LOCAL CURS DE
APA/toate cursurile

de apă de pe raza
localităţii

(permanente sau
nepermanente),

formaţiuni torenţiale

SURSE DE
RISC              la

inundaţii:
revărsări cursuri
de apă, activare

formațiuni
torențiale,

avarii şi
accidente la
construcţii

hidrotehnice
(diguri, baraje),

ape interne

NUMAR
TELEFON şi

FAX,                e-
mail la primărie,
post de poliţie,

şcoală, etc

AMPLASAMENT
STATIE HIDRO

METRICA
LOCALA

MARIMI LOCALE
DE  APARARE

AMPLASA
MENT STATIE

HIDROME
TRICA

AVERTIZOA
RE / POST
PLUVIO
METRIC

AVERTIZOR

MARIMI DE
APARARE

AVERTIZOARE
ZONALE

TIMPUL DE
PROPAGA

RE  A
VIITURI

LOR SAU DE
CONCEN
TRARE A
PRECIPI

TATIILOR
PERICU

LOASE  DE
LA  POSTUL
PLUVIOME
TRIC   LA
OBIECTIV

OBIECTIVE AFLATE
IN ZONE DE RISC LA

INUNDATII SI
ACCIDEN      TE LA
CONSTRUC       TII
HIDROTEHNICE

LUCRARI
HIDROTEH       NICE

DE APARARE
EXISTENTE -
caracteristici

tehnice/cursul de apă pe
care sunt amplasate.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET

ORAŞ SOLCA Primarie
tel/fax.0230477215
tel/fax 0230477253
Politie
tel/fax.0230477220
Scoala
tel/fax.0230477320
Subunitate I.S.U.
tel/fax.0230477481
Centru S.V.S.U.
tel/fax.0230477215
tel/fax 0230477253

1. 146717 SOLCA PR.SOLCA
- Obiective economice:
Staţia de epurare

AC. SOLCA
Baraj din anrocament
cu nucleu de argilă
L = 120 m
h = 12 m
H(NNR) = 576,80 m
V(NNR) = 0,0956 mil.
mc
An PIF: 1983
Deţinător: ANAR-
SGA Suceava

Apărare mal pr.
Solcuţa şi 3
acumulări pe.
Ardeluţa
L = 1,9 km
An PIF: 1977
Deţinător: ANAR-
SGA Suceava

PR. MARGHI

PR. CHICIURA



NOTĂ CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu;  sau F  I, FII,  FIII la diguri si gheturi

PRAGURI CRITICE LA PRECIPITATII
COD GALBEN - 25 l/mp/1 oră sau 45 l/mp/3 ore
COD  PORTOCALIU - 35 l/mp/1 oră sau 60 l/mp/3 ore
COD  ROŞU - 50 l/mp/1 oră sau 80 l/mp/3 ore

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PRIMAR  ,

Valeruţ Ţăranu Hofnăr



MĂSURI
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

INUNDAŢIILOR ŞI
GHEŢURILOR LUATE LA

NIVEL LOCAL



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SOLCA PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri pentru avertizarea-

alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor

hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de

alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea

populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea

mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea :

Măsuri după ieşirea
din starea de apărare

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
cu nominalizarea
persoanelor apte

pentru acţiunile de
intervenţie operativă

( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

Responsabili cu
acţiunile de apărare:

- cu evacuarea şi cazarea
populaţiei;

- asigurarea permanenţei la
primărie;

- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative

- cotei de atenţie ( CA )
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la

precipitaţii

- cotei de inundaţie ( CI )
- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de agravare la

precipitaţii

- cotei de pericol ( CP )
- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- “Meteor roşu “ pentru precipitaţii

0 1 2 3 4 5 6
Amplasarea mijlocului de alarmare:
- SIRENĂ 5 KW – str.Republicii 4;

-str.T.Voda 39
Responsabil cu acţionarea mijloacelor de
alarmare:
- Boca Ionel- sirenă- str.T.Voda 39(la Liceu)
-Coltun Voichita- str.Republicii 4(fosta
Primarie);
-Andronic Aura- clopot biserica ortodoxa
-Galis Dorin- clopot biserica romano-catolica

I. MĂSURI PREVENTIVE

1. Organizarea fluxului informaţional pentru
avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de
risc la inundaţii:
2. Numirea şi instruirea personalului care
asigură alarmarea populaţiei numirea
personalului responsabil pentru acţionarea
echipamentelor de alarmare;
3. Stabilirea personalului care execută
serviciul de permanenţă şi a locului unde se
execută permanenţa.
4. Elaborarea, prin agentul de inundaţii, a
planului local de apărare împotriva
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale:
5. Identificarea tuturor surselor de risc la
inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ-
teritoriale;
6. Afişarea în locuri publice a extraselor din
Planul local de apărare.
7. Întocmirea Planului de evacuare a
populaţiei şi bunurilor în situaţii de urgenţă.
8. Afişarea la sediul primăriei a planului de
situaţie al localităţii cu amplasarea zonelor
inundabile, căilor şi zonelor de evacuare a
populaţiei şi animalelor.
9. Constituirea şi completarea stocurilor de
materiale şi mijloace de intervenţie în caz de
inundaţii:
10. Încheierea de convenţii cu operatorii
economici din zonă pentru acordarea
sprijinului în situaţii de urgenţă.
11. Organizarea periodică, prin agentul de
inundaţii, a adunărilor cetăţeneşti pentru
conştientizarea populaţiei asupra măsurilor
care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean
pentru apărarea vieţii şi a bunurilor materiale.
12. Pregătirea membrilor serviciului voluntar

II. MĂSURI OPERATIVE

A.La prognozarea
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase – COD
GALBEN (CA, faza l de
apărare la diguri, faza l de
apărare la gheţuri)

1.Convocarea în şedinţă extraordi-
nară a CLSU (în funcţie de situaţia
concretă din teren);
2.Instituirea permanenţei la sediul
primăriei (în funcţie de situaţia
concretă din teren);
3.Avertizarea populaţiei şi a altor
factori interesaţi din zone potenţial
afectabile din revărsări de pâraie
locale, revărsări de văi
nepermanente, scurgeri de pe
versanţi.

4.Verificarea legăturilor de
transmisie cu Secretariatul Tehnic
Permanent (Inspectoratul pentru
Situaţii de urgenţă “Bucovina” al
jud. Suceava – 112 tel:0230/524426;
fax 0230/524432) şi Grupul de
Suport Tehnic al Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă  (SGA
Suceava – tel. 0230/216835; fax
0230/523467)
5.Verificarea mijloacelor de
alarmare şi instituirea echipelor de
alarmare;
6.Înştiinţarea membrilor
Comitetului local pentru situaţii de
urgenţă despre probabilitatea
creşterii nivelurilor pe cursurile de
apă;
7.Îndepărtarea  materialului
lemnos şi a deşeurilor sau a
blocajelor de orice fel din albiile şi
de pe malurile cursurilor de apă,
din secţiunile podurilor şi
podeţelor, de pe formaţiunile
torenţiale, de pe văile
nepermanente şi asigurarea
scurgerii apelor pluviale prin
şanţuri şi rigole.

II. MĂSURI OPERATIVE

C.La prognozarea
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase – COD
PORTOCALIU (CI, faza Il
de apărare la diguri, faza Il
de apărare la gheţuri)

1.Convocarea, în şedinţă
extraordinară, a CLSU pentru
stabilirea măsurilor ce se impun.
2.Avertizarea populaţiei, cu
prioritate a celei aflate în zone de
risc la inundaţii.
3. Asigurarea permanenţei la
sediul primăriei cu  personal
instruit precum şi a bunei
funcţionări a mijloacelor de
comunicaţii (activarea C.O.A.T.).
4. Asigurarea funcţionării fluxului
informaţional între CLSU şi
Centrul Operaţional al IJSU şi
Centrul Operativ al SGA
- elaborarea Rapoartelor operative

prin agenţii de inundaţii;
5.Pregătirea materialelor şi
mijloacelor de intervenţie
operativă şi transportul lor în
zonele critice.

D. Pe timpul producerii
fenomenelor
hidrometeorolo-gice - COD
PORTOCALIU

1.Informarea periodică a
cetăţenilor asupra măsurilor
întreprinse, precum şi a celor
necesare a fi luate în continuare.
2.Supravegherea permanentă a
cursurilor de apă, digurilor,
barajelor, zonelor endemice de
producere a blocajelor de gheţuri,
secţiunii podurilor şi podeţelor.
3.Evitarea blocajelor pe cursurilor

II. MĂSURI OPERATIVE

E.La prognozarea
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase –COD ROŞU
(CP, faza IIl de apărare la
diguri, faza IIl de apărare la
gheţuri)

1.Convocarea în şedinţă
extraordinară a CLSU ori de câte ori
situaţia o impune
2.Asigurarea permanenţei la
primărie cu personal instruit.
3.Avertizarea populaţiei din toate
localităţile aparţinătoare.
4.Asigurarea funcţionării fluxului
informaţional între CLSU şi
Centrul Operaţional al IJSU şi
Centrul Operativ al SGA
- elaborarea Rapoartelor operative

prin agenţii de inundaţii;
5.Alarmarea populaţiei în caz de
pericol iminent de avariere a unor
diguri sau baraje;
6.Asigurarea participării
membrilor SVSU şi a cetăţenilor la
acţiunile de intervenţie operativă
5.Transportul materialelor,
mijloacelor şi forţelor de
intervenţie în zonele critice.
6. Pregătirea motopompelor pentru
evacuarea apei acumulate din
subsolurile locuinţelor.
7. Pregătirea spaţiilor şi
mijloacelor pentru evacuarea
populaţiei şi animalelor.
8. Ancorarea, de către unităţile de
exploatare, a depozitelor de
material lemnos aflate în zona
formaţiunilor torenţiale şi pe
drumurile forestiere.
9. Asigurarea funcţionării în
condiţii de siguranţă, a instalaţiilor
hidromecanice de la barajele mici
si supravegherea permanenta a
acestora. Efectuarea pregolirilor
dacă acestea sunt necesare cu

III. MĂSURI DE REFACERE

1.Evaluarea preliminară a pagubelor
produse de inundaţii şi participarea în
comisiile numite de prefectul judeţului
pentru validarea evaluării.
- conştientizarea comisiei de evaluare a

pagubelor produse de inundaţii (fizic).
- sprijinirea activităţii Comisiei pentru
evaluarea pagubelor alcătuită din
specialişti, numiţi prin ordinul
prefectului.
2.Avizarea Proceselor Verbale de
calamităţi întocmite de deţinătorii de
construcţii hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor.
3.Asigurarea participării cetăţenilor la
acţiunile de refacere şi reconstrucţie.

4.Realizarea măsurilor de evacuare a
apei acumulate în gospodării şi pe
terenurilor agricole.

5.Interzicerea efectuării de breşe în
diguri pentru evacuarea apei acumulate
în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC.

6.Curăţirea şi igienizarea surselor de
alimentare cu apă;
7.Evacuarea apelor din inundaţii şi
băltiri;
8.Aplicarea măsurilor sanitar-epidemice
necesare;
9.Ridicarea restricţiilor de circulaţie şi
refacerea căilor de comunicaţie;
10.Repunerea în funcţiune a instalaţiilor
industriale;
11.Refacerea obiectivelor sociale;
12.Sprijinirea populaţiei pentru
refacerea locuinţelor sau repararea
acestora;
13.Primirea, înregistrarea şi distribuirea
eventualelor ajutoare umanitare;
14.Demolarea construcţiilor
hidrotehnice provizorii de apărare;
15.Continuarea asigurării cazării celor a
căror locuinţe au fost distruse;
16.Marcarea nivelurilor atinse de
viituri, după trecerea apelor mari

Serviciu voluntari SU
Şef serviciu –
STRATON VIRGILIU

Compartimentul (specialiştii)
pentru prevenire:
1 Straton Virgiliu, pentru instituţiile
publice şi operatorii  economici din
subordinea Consiliului Local;
2 Rezuş Radu Florinel (pentru
gospodăriile populaţiei)
3 Rusu Dănuţ  (pentru gospodăriile
populaţiei)
4 Filimon Oana (pentru gospodăriile
populaţiei)
5 Coturbaş Aglaia (pentru
gospodăriile populaţiei)
6 Strugariu Eisenhauer Hildegard
(pentru gospodăriile populaţiei)
7 Lungu Isabella Eufrosina (pentru
gospodăriile populaţiei)

Formaţie de intervenţie
- şef formaţie de intervenţie
– Straton Virgiliu

Echipe specializate;
1. Echipă incendii:

- şef echipă – Rezuş Radu Florinel
- servant– Boca Ionel
- servant– Frigură Adrian Constantin
- servant – Catargiu Sorin
- servant – Ţehanciuc Silviu
Constantin Dan
- servant – Galiş Dorin

2. Echipa înştiinţare - alarmare
- şef de echipa.- Boca Ionel

- Andronic Aura
- Colţun Voichiţa
- Galiş Dorin

3. Echipa de cercetare – căutare
-şef de echipa.- Frigură Adrian
Constantin
- Rezuş Radu Florinel
- Ţehanciuc Silviu Constantin Dan

4. Echipa deblocare - salvare
-şef de echipa .- Ţehanciuc Nicolae
- Ghinghiloschi Gheorghe
- Boca Ionel
- Catargiu Sorin
- Andrieş Jenică

5. Echipă sanitară
- Medic veterinar - Dr.

DOLENCIUC DRAGOŞ– şef echipă
- Medic uman - Dr.  PĂRPĂUŢĂ

GABRIELA
6. Echipă evacuare

- şef de echipa .-Rusu Dănuţ
- Andrieş Jenică

Responsabil cu apărarea:
Primar Ţăranu Hofnăr
Valeruţ
Înlocuitor: viceprimar
Coturbaş Gheorghe
Responsabil cu evacuarea
şi cazarea populaţiei:

- şef de echipa .-Rusu Dănuţ
- Andrieş Jenică
- Ţehanciuc Nicolae
- Galiş Dorin

Asigurarea permanenţei la
primărie:
paznici

Responsabil cu întocmirea
şi transmiterea rapoartelor
operative:
Coltun Gabriela
Straton Virgiliu

Puncte de afişare  a
instrucţiunilor de

evacuare a populaţie
şi bunurilor

Primărie
Biserici

Şcoli
Spaţii comerciale

Semnal
de alarmare
a populaţiei

Sirena
Clopotele bisericilor

Telefonie fixă şi mobilă



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SOLCA PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri pentru avertizarea-

alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor

hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de

alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea

populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea

mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea :

Măsuri după ieşirea
din starea de apărare

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
cu nominalizarea
persoanelor apte

pentru acţiunile de
intervenţie operativă

( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

Responsabili cu
acţiunile de apărare:

- cu evacuarea şi cazarea
populaţiei;

- asigurarea permanenţei la
primărie;

- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative

- cotei de atenţie ( CA )
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la

precipitaţii

- cotei de inundaţie ( CI )
- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de agravare la

precipitaţii

- cotei de pericol ( CP )
- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- “Meteor roşu “ pentru precipitaţii

0 1 2 3 4 5 6
pentru participare la acţiuni operative de
intervenţie (supravegherea secţiunii
podurilor şi podeţelor, îndepărtarea
plutitorilor, supraînălţarea malurilor,
supraînălţarea şi consolidarea digurilor).
13. Realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi
rigolelor de scurgere.
14. Întreţinerea corespunzătoare a albiilor
cursurilor de apă de pe raza localităţii
(îndepărtarea materialului lemnos şi a
deşeurilor din albii şi din secţiunile podurilor
şi podeţelor).
15. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe
în zonele cu risc la inundaţii.
16. Organizarea periodică a exerciţiilor de
simulare a inundaţiilor.

8.Îndepărtarea materialului lemnos
rezultat din exploatarea perdelelor
de protecţie), a utilajelor şi
animalelor din zonele dig – mal şi
de pe insule.
9. Monitorizarea cursurilor de apă
şi a construcţiilor hidrotehnice de
pe raza unităţilor administrativ-
teritoriale.

B. Pe timpul producerii
fenomenelor
hidrometeorolo-gice - COD
GALBEN

1.Supravegherea cursurilor de apă,
digurilor, barajelor mici.
2.Informarea Secretariatului
Tehnic Permanent (Inspectoratul
pentru Situaţii de urgenţă
„Bucovina” al jud. Suceava –112,
tel:0230/524426; fax
0230/524432) şi Grupul de Suport
Tehnic al Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă  (SGA
Suceava – tel. 0230/216835; fax
0230/523467)  asupra măsurilor
luate şi a evoluţiei fenomenului.
Elaborarea şi transmiterea,
conform fluxului, a rapoartelor
operative privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice
periculoase.
(Raport operativ)

(Faza I la gheţuri – gheaţa se
desprinde şi sloiurile se scurg pe
cursul de apă)

de apă şi formaţiunilor torenţiale;

4. Interzicerea efectuării unor breşe
în diguri sau baraje;

5.Asigurarea participării cetăţenilor
la acţiunile de intervenţie operativă;

6.Executarea lucrărilor de
intervenţie operativă în zonele
critice pe cursurile de apă şi
participarea alături de deţinători de
construcţii hidrotehnice la lucrările
de intervenţie operative.
- asigurarea scurgerii apelor prin
şanţuri şi rigole;
- îndepărtarea plutitorilor şi de-
blocarea podurilor şi podeţelor;
- trecerea la măsuri de intervenţie
prin lucrări provizorii de apărare;
7.Evacuarea populaţiei şi

animalelor dacă evoluţia
fenomenelor periculoase o impune;

8.Evacuarea apei acumulate în
imobile.

9.Dacă este cazul se cere sprijin de
la Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă;
10. Informarea Secretariatului

Tehnic Permanent (Inspectoratul
pentru Situaţii de urgenţă
„Bucovina” al jud. Suceava –112,
tel:0230/524426; fax
0230/524432) şi Grupul de Suport
Tehnic al Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă  (SGA
Suceava – tel. 0230/216835; fax
0230/523467)  asupra măsurilor
luate şi a evoluţiei fenomenului.
Elaborarea şi transmiterea,
conform fluxului, a rapoartelor
operative privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice
periculoase.
(Raport operativ)

(Faza II la gheţuri – sloiurile de
gheaţă formează îngrămădiri)

asistenţă tehnică a specialiştilor de
la SGA Suceava.

F. Pe timpul producerii
fenomenelor
hidrometeorolo-gice - COD
ROŞU

1.Efectuarea lucrărilor de
supraînălţare şi consolidare la
diguri şi baraje mici, îndepărtarea
plutitorilor din secţiunile de
scurgere a podurilor şi podeţelor
etc.
2.Supravegherea permanentă, a

cursurilor de apă, digurilor,
barajelor mici, a secţiunilor de
scurgere a podurilor şi podeţelor.
3.Evacuarea populaţiei şi
animalelor din zonele afectate.
4.Ancorarea bunurilor ce nu pot fi
evacuate;
5.Restricţii în folosirea fântânilor;
6.Restricţii de circulaţie pe
drumurile afectate;
7.Acordarea asistenţei medicale;
8.Asigurarea cu apă şi alimente de
strictă necesitate;
9.Informarea Secretariatului
Tehnic Permanent (Inspectoratul
pentru Situaţii de urgenţă
„Bucovina” al jud. Suceava – 112,
tel:0230/524426; fax
0230/524432) şi Grupul de Suport
Tehnic al Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă  (SGA
Suceava – tel. 0230/216835;fax
0230/523467) asupra măsurilor
întreprinse şi a evoluţiei
fenomenului. Elaborarea şi
transmiterea, conform fluxului, a
rapoartelor operative privind
efectele fenomenelor
hidrometeorologice periculoase.
(Raport operativ)

(Faza III la gheţuri – sloiurile s-
au blocat formând zăpoare)
- în caz de nevoie se solicită sprijin
la I.S.U. „Bucovina” Suceava

(reconstituirea viiturilor);
17.Elaborarea Rapoartelor de Sinteză
privind efectele fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, în
maxim 20 de zile de la încetarea
fenomenelor şi transmiterea acestora
conform fluxului informaţional, la
Grupul de Suport Tehnic al Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
(SGA Suceava tel. 0230/216835; fax
0230/523467)

- Ţehanciuc Nicolae
- Galiş Dorin

7. Echipă transmisiuni
- şef de echipa Rezuş Radu Florinel
– Boca Ionel
– Frigură Adrian Constantin
- Andronic Aura

8. Echipa protecţie C.R.B.N.
-şef de echipa Galiş Dorin
- Timingeriu Gheorghe
- Ţehanciuc Nicolae
9. Echipă suport logistic

- Ţehanciuc Nicolae – şef echipă -
escavator - primărie

- Ghinghiloschi Gheorghe -
tractor cu remorcă – primărie

- Galiş Dorin - 1
camion 7,5 t ; autoturism persoane -
primărie



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SOLCA PERIOADA DE PLAN : 2014 - 2017

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri pentru avertizarea-

alarmarea
populaţiei la primirea avertizărilor

hidrologice şi meteorologice
- locul in care este amplasat mijlocul de

alarmare;
- semnalul folosit pentru alarmarea

populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea

mijloacelor de
alarmare (nume-prenume) etc.

Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea : Măsuri la atingerea :

Măsuri după ieşirea
din starea de apărare

(după retragerea apelor mari)

Formaţii de intervenţie
cu nominalizarea
persoanelor apte

pentru acţiunile de
intervenţie operativă

( alcătuite din localnici sau de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)

Responsabili cu
acţiunile de apărare:

- cu evacuarea şi cazarea
populaţiei;

- asigurarea permanenţei la
primărie;

- cu întocmirea şi
transmiterea rapoartelor
operative

- cotei de atenţie ( CA )
- fazei I de apărare la diguri
- fazei I de apărare la gheţuri
- pragurilor de avertizare la

precipitaţii

- cotei de inundaţie ( CI )
- fazei II a de apărare la diguri
- fazei II a de apărare la gheţuri
- pragurilor de agravare la

precipitaţii

- cotei de pericol ( CP )
- fazei a III a la de apărare la diguri
- fazei a III a de apărare la gheţuri
- “Meteor roşu “ pentru precipitaţii

0 1 2 3 4 5 6
pentru deblocarea zăporului cu
explozibil, din aval spre amonte,
dacă situaţia permite;
- în caz de pericol iminent se
introduce semnalul "ALARMĂ
LA DEZASTRE"

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL

PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR  S.U.
Valeruţ Ţăranu Hofnăr Virgiliu Straton



LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELOR CU SECŢIUNI DE
SCURGERE SUBDIMENSIONATE LA CARE SE ASIGURĂ

SUPRAVEGHEREA PERMANENTĂ PE TIMPUL APELOR MARI

Nu există poduri sau podeţe subdimensionate la care să se asigure
supravegherea permanentă.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL

PRIMAR  ,

Valeruţ Ţăranu Hofnăr



TABEL
CU STOCUL MINIM DE

MIJLOACE ŞI MATERIALE DE
APĂRARE



TABEL CU STOCUL MINIM DE MIJLOACE SI MATERIALE DE APĂRARE

Nr.
crt. Denumirea materialelor, utilajelor şi mijloacelor de transport U/M CANTITĂŢI

De unde se acoperă deficitul
din col.5 în perioadele de

intervenţii operative
Necesare Existente De completat

0 1 2 3 4 5 6
A. MATERIALE DE APĂRARE

10. Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m buc 50 - 50
14. Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m buc 50 - 50
15. Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml m.c. 0,2 - 0,2
16. Dulapi L = 4 m m.c. 0,5 - 0,5
17. Cozi de lemn pentru unelte buc. 17 - 17 SC Onisim SRL
18. Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) kg 1 - 1 SC Onisim SRL
19. Sârmă neagră Φ 2 – 4 mm kg 8 - 8 SC Onisim SRL
20. Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm kg 40 - 40 SC Onisim SRL
21. Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă buc 300 - 300 SC Onisim SRL
21. Sfoară pentru legat saci m.l. 150 - 150 SC Onisim SRL
22. Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm kg. 2,1 - 2,1 SC Onisim SRL
23. Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton,

piatră 200 – 1000 kg/buc.
Mc 6 - 6

25. Folii de polietilenă mp 70 - 70 SC Onisim SRL
B. CARBURANŢI, LUBREFIANŢI

26. Motorină, benzină, ulei pentru 48 ore funcţionare a utilajelor şi mijloacelor de
transport

litri 500 - 500 Peco Marginea

C. MIJLOACE DE INTERVENȚIE
27. Motofierăstraie (drujbe) Buc 1 1
37. Butoaie de tablă 100-200 l pentru utilaje de intervenţie buc 2 2
40. Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reîncarcabili, felinare

electrice 12-24V şi alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezervă
(încărcător acumulatori, baterii de rezervă, becuri, felinare electrice)

buc 5 - 1 SC Onisim SRL

41. Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă buc 10 2 8 De la populaţie
44. Cazmale cu cozi buc 20 3 17 De la populaţie
45. Lopeţi cu cozi buc 20 5 15 De la populaţie
46. Târnăcoape cu cozi buc 10 1 9 De la populaţie
47. Sape cu cozi buc 20 1 19 De la populaţie
48. Furci de fier cu cozi buc 10 2 8 De la populaţie
49. Căngi de fier cu cozi buc 5 1 4 De la populaţie
50. Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de lemn buc 10 2 8 De la populaţie
75. Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale necesare montării;

portavoce
buc 2 2



D. MIJLOACE FIXE DIVERSE
83. Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă sau furtun buc 1 1
89. Autocamion  cu remorcă buc 1 1

101. Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru iluminat buc 1 - 1
103. Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică şi materiale de sudură,

truse aferente
buc 1 1

106. Cizme de cauciuc scurte şi lungi per 9 9 SC Onisim SRL
107. Mantale de ploaie cu glugă buc 9 9 SC Onisim SRL
110. Salopete din doc sau impermeabile buc 9 9 SC Onisim SRL
114. Veste şi colaci de salvare buc 9 - 9
119. Trusă medicală de prim ajutor buc 1 1

E. MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI
126. Prăjini din lemn de esenţă tare pentru dirijarea sloiurilor buc 1 1
128. Răngi de fier 2-4 m lungime buc 6 2 4 De la populaţie
132 Scări din lemn 4-6 ml buc 3 1 2 De la populaţie
133. Cordiţe de salvare şi asigurare buc 2 2 SC Onisim SRL

F. MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
148. Vidanje buc 1 - 1 SC Tahocom
162 Căngi PSI buc 3 1 2
163. Măşti de gaze buc 3 - 3
165. Baloţi paie buc 1 1 De la populaţie

PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,

Valeruţ Ţăranu Hofnăr



PLANUL DE SITUAŢIE A
LOCALITĂŢII



MĂRIMI CARACTERISTICE DE APĂRARE

a. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:

a) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului
exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

b) cota fazei a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la
jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;

c) cota fazei a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub
cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a
dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

b. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice:

a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un
interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi
expuse la inundaţii;

b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care
pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;

c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a
oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor
măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

c. Pentru acumulări fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac
şi debit afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie,
denumit în continuare NNR şi Cota creastă deversor.

a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul
considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;



b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre
forme incipiente de cedare;

c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea
construcţiei.

d.În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se
stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici
îngrămădiri;

b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;

c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de
pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL

PRIMAR  ,

Valeruţ Ţăranu Hofnăr



CODURI DE AVERTIZARE





]
A.N. „APELE ROMÂNE”
Administratia Bazinala de Apa„SIRET”
S.G.A. SUCEAVA

I N V E N T A R U L
lucrărilor de gospodărire a apelor din administrarea SGA SUCEAVA/SHI SIRET

la data de 31.12.2012

Nr.
crt.

Nr.
inv..

Nr.fisa
cadas-trala Denumirea lucrării fondului fix Localizarea lucrarii Curs apa Tipul

lucrarii

Capacitate
dig, reg.,

consolidare
-km-

Anul
PIF

0 1 2 3 4 5 6 7 8



PLANUL
DE PREVENIRE ŞI

COMBATERE A
POLUĂRILOR

ACCIDENTALE



ANEXE



PLANUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A POLUĂRILOR
ACCIDENTALE

Ce este poluarea accidentală a apei ?

- Deteriorarea bruscă a calităţii resurselor naturale de apă.
- Poluarea majoră – un eveniment care poate produce mari daune oamenilor şi mediului prin

emisii importante de substanţe periculoase.

Din ce cauze se produc accidentele de poluare a apelor?

- Neglijenţa oamenilor în activităţile pe care le întreprind.
- Lipsa controlului permanent al activităţilor care pot produce accidente de poluare.
- Tehnologii învechite cuprinzând operaţii sau echipamente cu potenţial ridicat a

accidentelor.
- Greşeli de proiectare şi/sau execuţie.
- Greşeli de alegere a unor măsuri de prevenire a poluărilor accidentale.
- Calamităţi naturale: inundaţii, alunecări de teren, cutremure, secetă, eroziunea solurilor.
- Accidente în cursul operaţiunilor de transport.
- Acţiuni intenţionate.

Cum se manifestă o poluarea accidentală?

- Apariţia unor pete vizibile(de ulei sau produse petroliere), la suprafaţa apei.
- Apariţia peştilor morţi sau a altor organisme acvatice moarte (raci, scoici, etc.) la

suprafaţa apei.
- Schimbarea vizibilă a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust

(testarea prin gust se face numai în cazul apelor potabile, iar în caztul accidentelor de
poluarea poate avea consecinţe fatale).

Ce facem în cazul în care observăm semnalmente ale unui accident de poluare?

- Se anunţă prin orice mijloc: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Garda de Mediu
Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Bucovina„ Suceava.



- Se interzice utilizarea de către populaţie a apei pentru băut, pregătirea mâncării, spălat,
îmbăiat, adăpatul animalelor,udatul grădinilor etc.

- Se interzice consumul produselor alimentare (peşti, scoici, raci, carne, legume) din zonele
afectate.

- Se va acorda sprijin în activitatea desfăşurată de reprezentanţii de gospodărire a apelor şi
ai Inspectoratului judeţean pentru  Situaţii de Urgenţă.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIMAR ,

Valeruţ Ţăranu Hofnăr



Anexa nr. 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA ORASULUI SOLCA
NR  12806 d i n  06.12.2013

CONVENŢIE
Încheiată între primăria orasului Solca, reprezentată prin primar Valeruţ Ţăranu Hofnăr

şi SC Onisimi SRL reprezentată prin administrator …………………..…………………….. ,

privind acordarea de sprijin în situaţii de urgenţă cu următoarele materiale şi utilaje:

Cozi de lemn pentru unelte
Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm)

Sârmă neagră Φ 2 – 4 mm
Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm
Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă
Sfoară pentru legat saci
Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm
Folii de polietilenă
Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reîncarcabili, felinare electrice 12-24V şi
alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezervă (încărcător acumulatori, baterii de
rezervă, becuri, felinare electrice)
Cizme de cauciuc scurte şi lungi
Mantale de ploaie cu glugă
Salopete din doc sau impermeabile
Cordiţe de salvare şi asigurare

Aceste materiale vor fi folosite în situaţia producerii unor evenimente cum ar f i :
inundaţii,alunecări de teren, incendii etc.

Punerea la dispoziţie a materialelor se face la anunţul vicepreşedintelui CLSU
Solca, d-nul Coturbas Gheorghe.
Plata pentru materialelor folosite se va face după terminarea acţiunii de   intervenţie.

Primar SC Onisimi SRL…………….

……………………….
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