►CADRU LEGISLATIV
▪ OUG nr. 21/2004 Privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15
/ 2005;
▪ Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
▪ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
▪ HG nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta
▪ HG nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;
▪ HG nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenta
▪ HG nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi
funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române”
▪ Ordinul comun nr. 638/420/2005 al ministrului administraţiei şi
internelor şi
al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale.

► MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA SI ATRIBUTII
▪ STRUCTURI IMPLICATE:
• Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, la nivel naţional, prin

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel teritorial,
prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene.
• Activitatea de protecţie civilă din România este coordonată de
primul-ministru, care conduce această activitate prin ministrul
administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al Comitetului
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
• Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale poartă întreaga
răspundere pentru asigurarea condiţiilor de supravieţuire a
populaţiei afectate de urmările situaţiilor de urgenţă.
• Comitetului Ministerial pentru situaţii de urgenţă din Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor elaborează strategia naţională de
apărare împotriva inundaţiilor

• Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, care se constituie în cadrul fiecărui Comitet
judeţean, din specialiştii cooptaţi cu responsabilităţi în acest domeniu,
fiind condus de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor.
• Comitetul local pentru situaţii de urgenţă condus de primar şi
alcătuit din viceprimar, secretarul primăriei, reprezentanţi ai
serviciilor publice şi operatorilor economici în domeniu.
• Centrul operativ cu activitate temporară care se infiinţează la
nivelul primăriei pe durata situaţiilor de urgenţă.
• Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
• Persoanele fizice sau juridice, care au în proprietate sau în folosinţă
obiective în zone ce pot fi afectate de acţiunile distructive ale apelor,
de fenomenele meteorologice periculoase sau de accidentele la
construcţiile hidrotehnice, au obligaţia să asigure întreţinerea şi
exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de apărare existente.

ATRIBUTIILE PREFECTULUI
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
Conform Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă prefectul are
următoarele atribuţii principale:
• Aprobă planurile operative şi de pregătire pe linia protecţiei civile şi
planificarea exerciţiilor şi a altor activităţi desfăşurate la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale;
• Urmăreşte îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale;
• Dispune, potrivit legii, instituirea stării de alertă, activarea sau
folosirea, după caz, a formaţiunilor de intervenţie;
• Aprobă schema cu riscurile teritoriale întocmite de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă;
• Asigură condiţii pentru buna desfăşurare şi integrarea activităţii
forţelor de intervenţie din alte judeţe sau al echipelor internaţionale,
după caz, sosite în unitatea administrativ-teritorială în scopul limitării
şi înlăturării efectelor dezastrelor;
• Prezintă Consiliului judeţean sau Consiliului general al Municipiului
Bucureşti, după caz, propuneri de completare a sistemului de
înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a fondului de adăpostire, a bazei
materiale şi alte măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor
materiale, a valorilor culturale şi a mediului;
• Exercită controlul aplicării măsurilor în situaţie de protecţie civilă.
Prefecţii şi primarii au următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale:
a) asigură condiţiile de funcţionare a permanenţei la primării, oficii
poştale şi posturi de poliţie;
b) asigură mijloacele necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din
zonele de risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

c) coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de
protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
d) asigură întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii
hidrotehnice şi poluărilor accidentale;
e) asigură organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor
accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale,
acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea
sinistraţilor, aprovizionarea cu apă şi alimente, asistenţa sanitară a
persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
f) stabilesc, împreună cu operatorii economici şi unităţile de profil,
acţiuni şi măsuri operative pentru identificarea şi înhumarea persoanelor
decedate, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilităţilor de
gospodărie comunală, transport, telecomunicaţii şi alimentare cu apă,
energie electrică şi gaze naturale;
g) centralizează datele privind urmările inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale şi întocmesc rapoarte
operative şi de sinteză potrivit modelelor din anexe pe care le transmit,
după caz, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetului
ministerial al MMGA, Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgenţă;
h) asigură fondurile necesare pentru constituirea şi completarea
stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni operative de
apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase,
întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea
albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
i) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi
rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos
şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apă, din secţiunile de
scurgere a podurilor şi podeţelor;
j) urmăreşte întocmirea hărţilor de risc la inundaţii a localităţilor atât din
revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi şi
introducerea lor în Planurile de Urbanism General şi respectarea
regimului de construcţii în zonele inundabile, conform prevederilor Legii
nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – Secţiunea V-Zone de risc natural.

ATRIBUTIILE PRIMARULUI
Conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, primarul are
următoarele atribuţii principale:
• propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
• aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul
protecţiei civile;
• aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor
de specialitate;
• propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
• participă la exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind
protecţia civilă;
• coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
• aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi
organismele neguvernamentale;
• dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de
adăpostire colective de către administratorul acestora;
• urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi
mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
• răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru
situaţiile de protecţie civilă;
• solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de
protecţie civilă;
• exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan
local;
• asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi
despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea
celor primite;
• coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de
situaţiile de protecţie civilă;
• stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a
alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
• dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
• cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după
caz, în probleme de interes comun;
• gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi
materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate
subordonate.

Primarii au următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale:
-asigură condiţiile de funcţionare a permanenţei la primării, oficii poştale şi
posturi de poliţie;
-asigură mijloacele necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din zonele de
risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
-coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie
şi intervenţie în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
-asigură întocmirea planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
poluărilor accidentale;
-asigură organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor
accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale,
acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea
sinistraţilor, aprovizionarea cu apă şi alimente, asistenţa sanitară a
persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
-stabilesc, împreună cu operatorii economici şi unităţile de profil, acţiuni şi
măsuri operative pentru identificarea şi înhumarea persoanelor decedate,
repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilităţilor de gospodărie
comunală, transport, telecomunicaţii şi alimentare cu apă, energie electrică
şi gaze naturale;
-centralizează datele privind urmările inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale şi întocmesc rapoarte
operative şi de sinteză prevăzute în anexă pe care le transmit Inspectoratului
judeţean pentru situaţii de urgenţă şi Centrului operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor;
-asigură fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de
materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni operative de apărare
împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase,
întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea
albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
-asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de
scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor
din albia majoră a cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi
podeţelor;

-urmăresc întocmirea hărţilor de risc la inundaţii a localităţilor atât din
revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi şi introducerea
lor în Planurile de Urbanism General şi respectarea regimului de construcţii
în zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea V-Zone
de risc natural.

3.Ape mari, viituri , inundaţii:
Apele mari reprezintă fazele din viaţa unui râu în care scurgerea se
situează la valori în general ridicate. Se produc în special datorită topirii
lente a zăpezii sau datorită ploilor de mică intensitate dar de lunga durată.
Creşterea generală a debitelor şi menţinere alor vreme îndelungată la valori
ridicate, fără creşteri spectaculoase de nivel şi debite de vîrf, caracterizează
faza de regim de ape mari.
Viiturile se deosebesc de apele mari printr-o concentrare a scurgerii în
timp, adică prin creşteri relativ rapide de debit de apă şi nivel, de atingerea
unor valori de vîrf ale acestora şi apoi prin scăderi de asemenea rapide, dar
în general mai lente decât creşterea. De regulă, viiturile se produc în bazine
medii şi mici ca urmare a unor ploi puternice, sau pe fond de ape mari
generate de topirea zăpezii la care se adaugă căderea ploilor care accelereaza
procesul.
Viiturile deosebit de mari se întind pâna la limitele albiei majore şi
uneori dincolo de acestea, caz în care apar inundaţiile.
Viiturile sunt fenomene cu evoluţie rapidă, uneori devastatoare şi care
afectează toata albia majoră a râului, asezările şi folosinţele. Din acest motiv
se impun măsuri de apărare contra efectelor dăunătoare.

