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1.1 Dispoziţia primarului privind constituirea (reorganizarea)
C.L.S.U Fălticeni
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1.2 Hotărârea Consiliului Local Fălticeni pentru organizarea (reorganizarea)
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni
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1.3 Componenţa nominală a SVSU Fălticeni
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1.4 Dispoziţia primarului de desemnare a Agentului de inundaţii

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
- PRIMAR DISPOZIŢIE
privind numirea în funcţia de Agent Inundaţii a şefului SVSU Fălticeni
domnul Popa-Ion Marcel
Prof. Gheorghe –Cătălin Coman - primarul municipiului Fălticeni
Judeţul Suceava;
În temeiul prevederilor art. 52, alin. 3 şi 4 din Ordinul M.A.I nr.1422/2012
pentru aprobarea Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate
de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona
costieră şi ale HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de
Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung, cu modificările şi
completărilor ulterioare,
În conformitate cu prevederilor art. 63, alin. 1, lit. d, şi art. 68, alin.1 din Legea
215/2001 a Administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

DISPUN:
Art. 1 - Începând cu data 10.10.2013 se desemnează domnul ing. Popa-Ion Marcel,
inspector superior în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă, ca agent de
inundaţii.
Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii revine persoanei
desemnate la art. 1.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
Secretar Municipiu
Mihaela Busuioc
Fălticeni, 09.10.2013
Nr. 777
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1.5 Atribuţiile Agentului de inundaţii
În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI/MMP nr.192/1422 din 2012 şeful
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă îndeplineşte funcţia de Agent de inundaţii la
nivelul unităţii administrativ teritoriale având următoarele atribuţii:
 Întocmeşte şi actualizează Planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor
şi poluărilor accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă, afişarea extraselor din
aceste planuri pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
 Asigură, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, supravegherea permanentă,
pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza
localităţii pentru prevenirea inundaţiilor ;
 Centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi
întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative potrivit prevederilor legale;
 Organizează şi desfăşoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra
riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de
fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
 Urmăreşte realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere
a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor
de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
 Asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările
meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare a
populaţiei;
 Colaborează permanent cu agenţii hidrotehnici ai A.N.A.R. în ceea ce priveşte starea
construcţiilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă de pe raza localităţilor, precum şi
efectele inundaţiilor;
 Solicită fondurile necesare dotării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu
materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii aglomerări de gheţuri şi accidente
la construcţii hidrotehnice;
 Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de către primar prin fişa postului.
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Tabel nominal cu componenţa membrilor C.L.S.U Fălticeni
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3. NUMERELE DE TELEFON, FAX,
ADRESELE DE E-MAIL ALE
PERMANENŢEI (PRIMĂRIE,
POLIŢIE) UNDE SE POT
TRANSMITE AVERTIZĂRI,
PROGNOZE, DECIZII,DISPOZIŢII
ŞI INFORMAŢII
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Nr.
crt.

Denumirea instituţiei

Număr de telefon

Număr fax

Adresa e-mail
primaria_city_hall@falticeni.ro

1.

Primărie
Serviciul permanenţă

0230 - 542056
0757 – 026446

0230-544942

2.

Poliţia mun. Fălticeni

0230 - 541438

0230 - 545722

3.

Primar

0757 - 026424

0230 - 544942

primaria_city_hall@falticeni.ro

4.

Viceprimar

0744-634512

0230 - 544942

primaria_city_hall@falticeni.ro

5.

Secretar

0745 - 405821

-

primaria_city_hall@falticeni.ro

6.

Inspector S.U

0744 - 760276

-

protectiecivila@gmail.com
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4. SCHEMA FLUXULUI
INFORMAŢIONAL OPERATIVDECIZIONAL PENTRU APĂRARE
ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI
FENOMENELOR METEOROLOGICE
PERICULOASE
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COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL
A COMITETULUI LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
FĂLTICENI

PERIOADA DE
PLAN

2018 - 2021
FĂLTICENI
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

PRIMĂRIE
Tel : 0230/542056
Fax : 0230/544942
primaria_city_hall@falticeni.ro
protectiecivila@gmail.com
www.falticeni.ro
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Postul pluviometric
Acumulare Şomuz II
Moara

5. TABEL CUPRINZÂND DATE
CARACTERISTICE DE APĂRARE
A OBIECTIVELOR INUNDABILE
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5. Tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile

4

5

6

9

1.

146548

Râul
Şomuzul
Mare

11

12

13

14

15

- gospodării:
(buc) = 3
- populaţie
(pers) =8
- teren agricol
(ha) = 10
-poduri
(buc) = 3
- podeţe
(buc) =4
-DJ(km) =0,5
-DC(km)=1
-DN(km)=0,5
Linie CFR
(km)=0,15

- revărsare
- creşterea
debitului

FĂLTICENI

10

Primărie:
Tel/fax:
0230-542056
0230-544942
Poliţia
municipiului:
Tel/fax:
0230-541223
Protecţie
civilă:
Tel:
0230-542292
0744-760276

19

ASIGURARILE
DE CALCUL/
REALE
ALE
CONSTRUCTIILOR
HIDROTEHNICE
EXISTENTE,
CU DEBITELE
AFERENTE

COD ROŞU

8

COD PORTOCALIU

7

COD GALBEN

COD ROŞU

1
2
3
BAZINUL HIDROGRAFIC FĂLTICENI

COD PORTOCALIU

0

COD GALBEN

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AMPLA
MĂRIMI DE
TIMPUL
CURS DE
SURSE DE
NUMĂR
AMPLASAMENT
MĂRIMI
SA
APĂRARE
DE
OBIECTIVE
LUCRĂRI
APĂ/toate
RISC
TELEFON şi STAŢIE HIDRO- LOCALE DE
MENT AVERTIZOARE PROPAGA- AFLATE IN
HIDROcursurile de
la inundaţii:
FAX,
METRICĂ
APĂRARE
STAŢIE
ZONALE
RE A
ZONE DE
TEHNICE
apă de pe raza
revărsări
e-mail la
LOCALĂ
HIDRO
VIITURI RISC
DE
CA CI CP
CA CI
CP
localităţii
cursuri de
primărie,
MELOR SAU
LA
APĂRARE
(permanente
apă,
post de
DE
INUNDAŢII EXISTENTE:
F1 F2 F3 TRICĂ
F1
F2
F3
- caracteristice
sau
activare
poliţie,
AVER
CONCEN ŞI
PRAGURI
tehnice/
nepermanente),
formaţiuni
şcoală, etc
TIZOATRARE A
ACCIDENTE
CRITICE
LA
cursul de apă
formaţiuni
torenţiale,
RE /
PRECIPILA
PRECIPITAŢII
pe
care sunt
Nr.
COD
COMITETUL
torenţiale
avarii şi
POST
TAŢIILOR CONSTRUCcrt. SIRUŢA
LOCAL
accidente la
PLUPERICUŢII HIDRO- amplasate.
construcţii
VIOLOASE
TEHNICE
DEŢINĂTOR
hidrotehnice
METRI
DE LA
(diguri,
C
POSTUL
baraje), ape
AVERPLUVIOinterne
TIZOR
METRIC
LA
OBIECTIV

16

Acumulare :
Pocoleni
Baraj de
greutate din
pământ
L=
H=
S=
V=
Deţinător:
PIF=
Acumulare:
Fălticeni 1
Baraj din
pământ
L= H=
S=
V=
Deţinător:
PIF=
Acumulare:
Fălticeni 2
Baraj din
pământ
L=
H=
S=
V=
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Deţinător:
PIF=
2. Pârâul
Buciumeni

- gospodării:
(buc) = 5
- teren (ha)
= 10
- poduri
(buc) = 1
- podeţe
(buc) = 4
- DJ (km)
=0,5
- DC (km)=1
- DN (km)=0
- reţeaua
stradală:
= 1,3 km
- staţia de
epurare

- revărsare
- creşterea
debitului

146548
FĂLTICENI

3. Pârâul
Târgului

NOTĂ

- revărsare
- creşterea
debitului

CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; sau F I, FII, FIII la diguri si gheturi
COD GALBEN - 25 l/mp/1 oră sau 45 l/mp/3 ore

PRAGURI CRITICE LA PRECIPITATII

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 C.L.S.U FĂLTICEN
PRIMAR,
Prof. GHEORGHE-CĂTĂLIN COMAN
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6. MĂSURI PREVENTIVE ŞI
OPERATIVE CE SE
ÎNTREPRIND LA NIVEL LOCAL
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LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
6.1 MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri pentru avertizarea
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
alarmarea populaţiei la
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
primirea avertizărilor
- fazei I de apărare la
- fazei II a de apărare la
- fazei a III a la de apărare
hidrologice şi meteorologice
diguri
diguri
la diguri
- fazei I de apărare la
- fazei II a de apărare la
- fazei a III a de apărare la
Măsuri după ieşirea
- locul in care este amplasat
gheţuri
gheţuri
gheţuri
din
starea de apărare
mijlocul de alarmare;
- pragurilor de avertizare
- pragurilor de agravare la
- “Meteor roşu “ pentru
(după retragerea apelor mari)
- semnalul folosit pentru alarmarea
la precipitaţii
precipitaţii
precipitaţii
populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea
mijloacelor de alarmare (numeprenume) etc.
0
1
2
3
4
COMITETUL

Amplasarea mijlocului de alarmare: I. MĂSURI OPERATIVE

II. MĂSURI OPERATIVE

II. MĂSURI OPERATIVE

III. MĂSURI DE REFACERE

1.Evaluarea preliminară a pagubelor
C. La prognozarea
B. La prognozarea
A. La prognozarea
produse de inundaţii şi participarea în
fenomenelor hidrometeorologice fenomenelor hidrometeofenomenelor hidrometeocomisiile numite de prefectul judeţului
periculoase–COD GALBEN (CA, rologice periculoase
str. Maior Ioan , nr. 10
rologice periculoase
2- Sirenă electrică 5,5 kw, Cooperativa Zorile faza l de apărare la diguri, faza l -COD PORTOCALIU (CI, faza Il –COD ROŞU (CP, faza IIl de pentru validarea evaluării.
- conştientizarea comisiei de evaluare a
str. Republicii
de apărare la diguri, faza Il de apărare la diguri, faza IIl de pagubelor produse de inundaţii (fizic).
de apărare la gheţuri)
3- Sirenă electrică 5,5 kw, Bloc nr. 14,
apărare la gheţuri)
apărare la gheţuri)
- sprijinirea activităţii Comisiei pentru

Sirene electrice:
1- Sirenă electrică 5,5 kw, Colegiul Agricol,

str. 2 Grăniceri
4- Sirenă electrică 5,5 kw, SC Faltin SA,
str. Ţărăncuţei, nr. 19

Clopotele bisericilor:
1. Biserica Adormirii Maicii Domnului,
R = 500 m, str. Republicii
2. Biserica Sfântul Ilie,
R = 600 m, str. N. Beldiceanu
3. Biserica Grădini,
R = 600 m, str. Plutonier Ghiniţă
4. Biserica Oprişeni,
R = 500 m, Str. 9 Mai
5. Biserica Şoldăneşti,
R = 350 m, str. Topitoriei
6. Biserica Ţarna Mare,
R = 350 m,
7. Biserica Stil Vechi,
R = 500 m, str. M. Sadoveanu
8. Biserica Sfântul Gheorghe,
R = 400 m, str. Buciumeni
9. Catedrala Sfânta Treime
R= 600 m, str. Republicii
11. Biserica Catolică,
R = 400 m, str. Sucevei
12.Biserica Sfântul Gheorghe,
R = 400 m, str. Armatei

1.Convocarea în şedinţă extraordinară 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.
8.Îndepărtarea materialului lemnos rezultat

din
exploatarea
perdelelor
de
protecţie), a utilajelor şi animalelor din
zonele dig – mal şi de pe insule.
Echipa alarmare a SVSU Fălticeni
9. Monitorizarea cursurilor de apă şi a
I. MĂSURI PREVENTIVE
construcţiilor hidrotehnice de pe raza
1. Organizarea fluxului informaţional pentru unităţilor administrativ-teritoriale.
avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de
risc la inundaţii:
2. Numirea şi instruirea personalului care
asigură alarmarea populaţiei din satele
B. Pe timpul producerii
aparţinătoare;
numirea personalului responsabil pentru fenomenelor hidrometeoroloacţionarea echipamentelor de alarmare;
gice - COD GALBEN
3. Stabilirea personalului care execută serviciul

Responsabil cu acţionarea mijloacelor
de alarmare:

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.

A. Pe timpul producerii
fenomenelor hidrometeorologice - COD PORTOCALIU

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 asistenţă tehnică a
specialiştilor de la SGA Suceava.

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 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
F. Pe timpul producerii
operativă în zonele critice pe cursurile
de apă şi participarea alături de fenomenelor hidrometeo-
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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 (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

PERIOADA DE PLAN : 2018-2021

Formaţii de intervenţie
cu nominalizarea
persoanelor apte
pentru acţiunile de
intervenţie operativă
( alcătuite din localnici sau
de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)
5
S.V.S.U FĂLTICENI:
Echipa de specialişti pentru
prevenire:
-Grigoriu Adrian
-Stratulat Claudiu
-Chirilă Dănuţ

Echipa sanitar veterinară:

Responsabili cu
acţiunile de apărare:
- cu evacuarea şi
cazarea populaţiei;
- asigurarea
permanenţei la
primărie;
- cu întocmirea şi
transmiterea
rapoartelor operative
6
Responsabil cu apărarea:
- Gheorghe Cătălin Coman
Înlocuitor:
-Bulaicon Constantin
Responsabil cu evacuarea
şi cazarea populaţiei:
-Popa-Ion Marcel

-Apopei Dănuţ
-Hriscu Daniela
-Macovei Mihaela

Asigurarea permanenţei la
primărie:
-Mihai Dumitru
-Gheorghiţă Cristinel
-Moroşanu Petru
Echipă specializată în domeniul -Irimia Gheorghe
înştiinţare – alarmare:
-Gafincu Grigore
Responsabil cu întocmirea
-Țigănașu Mihai
şi transmiterea rapoartelor
-Luca Vsile
operative:
-Popa-Ion Marcel
Echipadeblocare-salvare
- GrigorașVasile
- Burlacu Iulian
-Gafincu Grigore

Echipa evacuare:
-Sprivac Ştefan
-Atomei Vasile
-Bodnar Mihai

Puncte de afişare a
instrucţiunilor de evacuare
a populaţie şi bunurilor :
- primărie
- biserici
- şcoli
- spaţii comerciale
Semnal de alarmare
a populaţiei:
- sirene electrice
- clopotele bisericilor
- telefonie fixă şi mobilă

LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
6.1 MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri pentru avertizarea
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
alarmarea populaţiei la
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
primirea avertizărilor
- fazei I de apărare la
- fazei II a de apărare la
- fazei a III a la de apărare
hidrologice şi meteorologice
diguri
diguri
la diguri
- fazei I de apărare la
- fazei II a de apărare la
- fazei a III a de apărare la
Măsuri după ieşirea
- locul in care este amplasat
gheţuri
gheţuri
gheţuri
din
starea de apărare
mijlocul de alarmare;
- pragurilor de avertizare
- pragurilor de agravare la
- “Meteor roşu “ pentru
(după retragerea apelor mari)
- semnalul folosit pentru alarmarea
la precipitaţii
precipitaţii
precipitaţii
populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea
mijloacelor de alarmare (numeprenume) etc.
0
1
2
3
4
COMITETUL

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 administrativteritoriale;
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
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.

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)

deţinători de construcţii hidrotehnice la
lucrările de intervenţie operative.
- asigurarea scurgerii apelor prin
şanţuri şi rigole;
- îndepărtarea plutitorilor şi deblocarea 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.
(Faza I la gheţuri – gheaţa se Suceava –112, tel:0230/524426; fax
desprinde şi sloiurile se scurg pe cursul 0230/524432) şi Grupul de Suport
de apă)
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)

rologice - 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
(Faza II la gheţuri – sloiurile de transmiterea, conform fluxului, a
gheaţă formează îngrămădiri)
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 pentru
deblocarea zăporului cu explozibil, din
aval spre amonte, dacă situaţia
permite;
- în caz de pericol iminent se introduce
semnalul "ALARMĂ LA DEZASTRE"
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Urgenţă (SGA Suceava tel. 0230/216835;
fax 0230/523467)

PERIOADA DE PLAN : 2018-2021

Formaţii de intervenţie
cu nominalizarea
persoanelor apte
pentru acţiunile de
intervenţie operativă
( alcătuite din localnici sau
de
la sistemele hidrotehnice
pentru lucrările proprii)
5

Responsabili cu
acţiunile de apărare:
- cu evacuarea şi
cazarea populaţiei;
- asigurarea
permanenţei la
primărie;
- cu întocmirea şi
transmiterea
rapoartelor operative
6

LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
6.1 MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI GHEŢURILOR LUATE LA NIVEL LOCAL
Măsuri pentru avertizarea
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
Măsuri la atingerea :
alarmarea populaţiei la
- cotei de atenţie ( CA )
- cotei de inundaţie ( CI )
- cotei de pericol ( CP )
primirea avertizărilor
- fazei I de apărare la
- fazei II a de apărare la
- fazei a III a la de apărare
hidrologice şi meteorologice
diguri
diguri
la diguri
- fazei I de apărare la
- fazei II a de apărare la
- fazei a III a de apărare la
Măsuri după ieşirea
- locul in care este amplasat
gheţuri
gheţuri
gheţuri
din
starea de apărare
mijlocul de alarmare;
- pragurilor de avertizare
- pragurilor de agravare la
- “Meteor roşu “ pentru
(după retragerea apelor mari)
- semnalul folosit pentru alarmarea
la precipitaţii
precipitaţii
precipitaţii
populaţiei;
- responsabilităţi pentru acţionarea
mijloacelor de alarmare (numeprenume) etc.
0
1
2
3
4
COMITETUL

VERIFICAT,
PREŞEDINTELE CLSU FĂLTICENI
PRIMAR,
prof. Gheorghe Cătălin Coman
(semnătura, ştampila)

PERIOADA DE PLAN : 2018-2021

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

5

ÎNTOCMIT,
ŞEF SVSU FĂLTICENI
ing. POPA-ION MARCEL
(semnătura)
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6

6.2

Lista podurilor subdimensionate

1. Pod situat pe strada Nufărului (locuinţa fam. Ioniţă) – râul Şomuz
Răspunde: Chirilă Dănuţ
2. Pod situat pe la intersecţia str. Nufărului cu str. Răsăritului – râul Şomuz
Răspunde: Stratulat Claudiu
3. Pod situat pe str. Serpentina Buneşti (locuinţa Mocanu) – râul Şomuz
Răspunde: Andrei Ion
4. Pod situat pe strada Forestierului – scurgere de pe versanţi
Răspunde: Gontariu Florin
5. Pod situat pe strada Panduri – pârâul Buciumeni
Răspunde: Filip Cătălin

25

7. TABEL CU STOCUL MINIM
DE MIJLOACE ŞI MATERIALE
DE APĂRARE
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De unde se acoperă
deficitul din col.5 în
perioadele de
intervenţii operative

Nr.
crt.

Denumirea materialelor, utilajelor şi mijloacelor de
transport

U/M

0

1

2

Necesare
3

Existente
4

De completat
5

6

buc
buc
m.c.
m.c.
buc.
kg
kg
kg
buc
m.l.
kg.
mc

100
50
5
5
30
5
10
15
500
200
2,1
20

0
10
5
3
10
2
0
3
100
100
5

100
40
2
20
3
10
12
400
100
15

SC Pescoliv SA
SC Foresfalt SA
SC Intermobila SA
SC Foresfalt SA
De la populaţie
SC Haiducul SRL
SC Haiducul SRL
SC Vasilache SRL
SC Vasilache SRL
De la poulaţie
SC Haiducul SRL
Balastiera Vadu Moldovei 1

mp

70

10

60

SC Haiducul SRL

litri

500

200

300

Primăria

Buc
buc
buc

5
2
15

5
2
10

5

SC Elbi SA
SC Haiducul SA

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

10
20
20
10
20
10
5
10
4

5
10
10
3
15
3
2
3
4

5
10
10
7
5
7
3
7
-

De la populaţie
De la populaţie
De la populaţie
De la populaţie
De la populaţie
De la populaţie
De la populaţie
De la populaţie
Primăria

C. MATERIALE DE APĂRARE
10. Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m
14. Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m
15. Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml
16. Dulapi L = 4 m
17. Cozi de lemn pentru unelte
Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm)
18.
19. Sârmă neagră Φ 2 - 4 mm
20. Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm
21. Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă
21. Sfoară pentru legat saci
22. Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm
23. Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton,
piatră 200 – 1000 kg/buc.
25. Folii de polietilenă
D. CARBURANŢI, LUBREFIANŢI
26. Motorină, benzină, ulei pentru 48 ore funcţionare a utilajelor şi mijloacelor de
transport
E. MIJLOACE DE INTERVENȚIE
27. Motofierăstraie (drujbe)
37. Butoaie de tablă 100-200 l pentru utilaje de intervenţie
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)
41. Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă
44. Cazmale cu cozi
45. Lopeţi cu cozi
46. Târnăcoape cu cozi
47. Sape cu cozi
48. Furci de fier cu cozi
49. Căngi de fier cu cozi
50. Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de lemn
75. Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale necesare montării;
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CANTITĂŢI

portavoce
F. MIJLOACE FIXE DIVERSE
83. Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă sau furtun
buc
2
2
85. Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper, draglină cu cupă)
buc
1
1
Utilaj multifuncţional
buc
1
1
86. Tractor articulat forestier (TAF)
buc
1
1
87. Autobasculantă pentru transport materiale de intervenţie
buc
2
1
88. Automacara
buc
1
1
89. Autocamion cu remorcă
buc
2
2
101. Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru iluminat
buc
2
1
1
103. Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică şi materiale de sudură,
buc
2
1
1
truse aferente
106. Cizme de cauciuc scurte şi lungi
per
20
15
5
107. Mantale de ploaie cu glugă
buc
15
10
5
110. Salopete din doc sau impermeabile
buc
20
5
15
114. Veste şi colaci de salvare
buc
10
10
119. Trusă medicală de prim ajutor
buc
3
1
2
F. MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
148. Vidanje
buc
1
1
162
Baloţi paie
buc
1
1
163. Căngi PSI
buc
3
1
2
165. Măşti de gaze
buc
3
3
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SC Acet SA Ag. Fălticeni
Primăria
SC Panducu SRL
SC Foresfalt SA
SC Elbi SA
SC Foresfalt SA
SC Acet SA , Primaria
SC Tehnofalt SRL
SC Haiducul SRL

Primăria
SC Goscom SA
De la populaţie
Primara
Primăria

8. PLANUL DE SITUAŢIE
A LOCALITĂŢII
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8.1 Planul de situaţii

30

31

32

33

34

35

36

8.3 Coduri de avertizare

CODUL GALBEN DE AVERTIZARE

CODUL PORTOCALIU DE AVERTIZARE
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CODUL ROŞU DE AVERTIZARE
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9. PLANUL
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A
POLUĂRILOR ACCIDENTALE

39

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 cazul 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
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10. PLAN DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE
ACCIDENT LA BARAJUL
ACUMULARE ŞOMUZ II
MOARA

1. DESCRIEREA AMENAJĂRII ŞOMUZ II MOARA

42

Acumularea ŞOMUZ II Moara, este amplasată pe pârâul Şomuzu Mare
500 m amonte de confluenţa cu pârâul Brădăţel se încadrează în clasa de importanţă III,
categoria de importanţă C şi a fost pusă în funcţiune în anul 1976. Amenajarea este în
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Siret,
iar exploatarea operativă este asigurată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.
Exploatarea acumulării se face în corelare cu exploatarea celorlalte amenajări din bazinul
hidrografic Şomuzu Mare: Şomuz-I Liteni (ANIF –UA Suceava), Hagicadar, Moara Bulai,
Roşia, situate în amonte de acumularea Şomuz-II Moara şi acumulările situate în aval:
Pocoleni, Fălticeni I, Fălticeni II şi a pepinierelor piscicole Rădăşeni,
Pocoleni şi Fălticeni

Funcţiile Acumulării ŞOMUZ II Moara sunt:
 apărare împotriva inundaţiilor: asigură atenuarea undei de viitură a pârâului
Şomuzu Mare, capacitatea de atenuare 3,9 mil. mc corespunzător tranşei de
atenuare peste creasta deversorului (nivel maxim extraordinar 0,5%):
 piscicultură :
- închiriere luciu piscicol în cuveta lacului S= 156 ha, la nivel de
exploatare derogatoriu (SC PESCOFAL SRL Fălticeni);
- alimentarea cu apă a pepinierei piscicole Rădăşeni (Q= 0,252 mc/s)
din administrarea SC PESCOLIV SRL Fălticeni;
- alimentarea cu apă a pepinierei piscicole Buneşti (Q= 0,010 mc/s) din
administrarea SC PESCOFAL SRL Fălticeni

Ipoteze de avarie luate în consideraţie în calculul zonelor inundabile
Pentru calculul zonelor inundabile s-a luat în consideraţie numai situaţia de avarie care
prevede distrugerea barajului (ruperea) ceea ce duce la apariţia unei unde de viitură cu efecte
maxime în aval: B spărtură = 5 m, T rupere = 0,2 ore, P rupere = 70 %. Pentru această
ipoteză debitul maxim în secţiunea barajului Q max = 4507 mc/s, iar în timp de o oră (zona de
avertizare-alarmare de grad „0") unda de viitură parcurge distanţa de 8,3 km după care se
atenuează cu aproximativ 63,3 %.
Nivelele maxime calculate în diverse secţiuni la tranzitarea viiturii arată că sunt afectate
următoarele localităţi din aval de acumulare, pentru care se impun măsuri de alarmare şi
evacuare.
1. Localitatea Pocoleni
- procent de afectare: 25 %
- nivel maxim de inundare:
- amonte; 273,58 mdM
- aval; 273,35 mdM
- timpul la care ajunge unda de rupere:
- amonte; 0,4 ore
- aval; 2,0 ore

2. Oraş Fălticeni
- procent de afectare: 3 %
- nivel maxim de inundare:
- amonte; 269,60 mdM
- aval; 266,52 mdM
- timpul la care ajunge unda de rupere:
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- amonte ; 0,75 ore
- aval; 2,00 ore
3. Oraş Fălticeni - Cartierul Ţarna Mare
- procent de afectare: 10 %
- nivel maxim de inundare:
- amonte; 267,76 mdM
- aval; 266,52 mdM
- timpul la care ajunge unda de rupere:
- amonte; 1,0 ore
- aval; 2,0 ore

2. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL PREVĂZUT LA
AMENAJARE INCLUSIV CEL DE AVERTIZARE SONORĂ
-

Sistemul informaţional al Acumulării Şomuz-II Moara are în componenţă:
 1. Sistemul informaţional hidrometeorologic
 2. Sistemul informaţional U.C.C
 3. Sistemul de avertizare sonoră

2.1 Sistemul informaţional pentru hidrometria de exploatare
- Sistemul informaţional hidrometeorologic are în componenţă Staţia Meteorologică
Suceava, postul pluviometric aferent acumulării Şomuz-II Moara
- Pentru barajul acumulării Şomuz-II Moara au fost stabilite următoarele praguri critice:
Cote caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor la Acumularea Şomuz-II Moara:
Faza I - CA 281,30 m dMN
Faza II - CI 284,40 m dMN
Faza II - CP 285,20 m dMN

2.2 Sistemul informaţional UCC
- Sistemul informaţional este conceput astfel încât să asigure conducerea
coordonată a tuturor activităţilor specifice gospodăririi apelor şi completării continue a
băncii de date necesare fundamentării deciziilor de exploatare şi avertizare.

3. SISTEMUL INFORMAŢIONAL DE AVERTIZARE SONORĂ
Avertizarea sonoră se face aval de baraj pe o distanţă de 800 m cu "Poziţia de sirena electrică
de 5 Kw” formată din: sirena electrică, cofretul IRE, cofretul principal, coloane de alimentare cu
energie electrică.

3.1 Situaţiile de declanşare a sistemului de alarmă
1. apariţia unor debite excepţionale din ruperi de baraje în amonte sau din
precipitaţii care depăşesc capacitatea descărcătorilor de ape mari
2. accidente (rupere) la baraj
3. seisme cu magnitudinea > de 4,5 grade, care slăbesc structura de
rezistenţă a barajului sau a versanţilor
4. atac aerian.
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Decizia de declanşare a sistemului de alarmă este luată în următoarele cazuri:
1. În cazul pericolului de cedare iminente sau dacă cedarea s-a produs, decizia de
alarmare este luată de personalul operativ de la baraj pentru zona restrânsă de pericol
maxim aval 2,1 km de baraj (profil 3), iar pentru restul zonei afectate (aval profil 3) de
către ISU Suceava, prefectul judeţului Suceava (comandant al CJSU Suceava);
2. În cazul avariei parţiale sau totale a barajului decizia de alarmare pentru întreaga zonă
este luată de către comandanţii Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă a
judeţului Suceava.
Situaţia de atenţie nu prezintă evidenţa unei creşteri a riscului ci doar apariţia
unei situaţii care necesită un plus de informaţii.
Situaţia de alertă se instalează în momentul în care se conturează un risc
posibil
Starea de pericol se instalează în momentul în care se conturează un risc
iminent de şi are drept consecinţă trecerea la evacuarea populaţiei situate în
zona aval potenţial afectată de ruperea barajului.

4. CĂI DE TRANSMITERE A DECIZIILOR
Acumularea Şomuz-II Moara este dotată cu telefon fix. Transmiterea informaţiilor şi deciziilor
se face conform fluxului informaţional prin:
 telefon fix sau mobil de la cantonul acumulării Şomuz-II Moara la
dispeceratul SGA Suceava
 telefon fix, mobil de la dispeceratul SGA Suceava la
 de la dispeceratul SGA Suceava la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Bucovina” Suceava
 de la dispeceratul SGA Suceava la Comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă Buneşti, Rădăuţi, Fălticeni, Preuteşti, Dolheşti, Dolhasca
 de la dispeceratul SGA Suceava la Comitetul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Suceava
Deciziile se iau în funcţie de situaţiile create la barajul Şomuz-II Moara:
1. La atenţie: - barajistul informează dispeceratul SGA Suceava despre situaţia
existentă la baraj (prin telefon). Dispeceratul SGA Suceava informează conducerea SGA
Suceava, dispeceratul Administraţiei Bazinale de Apă „Siret” Bacău. Decizia va fi luată de
Administraţiei Bazinale de Apă „Siret” Bacău
2. La alertă: - deciziile se iau la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă „Siret” Bacău şi
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava. Transmiterea deciziilor se face prin
telefon şi fax la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava şi Administraţia Bazinală de
Apă „Siret” Bacău.
3. La pericol: - decizia de declanşare a sistemului de avertizare (sirenă) o ia barajistul
(în cazul în care pericolul de cedare este evident), iar apoi conform fluxului informaţional prin
telefon se anunţă dispeceratul SGA Suceava care în continuare are sarcina de a anunţa prin
telefon, fax organele ierarhice superioare (ABA Siret Bacău), IJSU Suceava, CJSU Suceava,
CLSU din aval (Buneşti, Rădăşeni, Fălticeni, Preuteşti, Dolheşti, Dolhasca).

5. MĂSURI DE PROTECŢIE A POPULAŢIEI ÎMPOTRIVA UNDEI
DE RUPERE A ACUMULĂRIIŞOMUZ II MOARA
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În zonele aval oraş Fălticeni până la confluenţa cu râul Siret se aplică măsurile de
intervenţie prevăzute în planurile de apărare ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă
utilizând mijloace şi materiale existente în zonă.
Acţiunile de apărare care concură la prevenirea şi limitarea pagubelor se organizează în trei
etape:
1. Măsuri pregătitoare
 organizarea şi optimizarea permanentă a fluxului informaţional;
 întocmirea şi actualizarea planurilor de apărare şi de avertizare-alarmare;
 completarea stocului de materiale şi mijloace de intervenţie;
 constituirea şi instruirea formaţiilor de intervenţie din cadrul comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă din aval;
 realizarea de simulări periodice;
 urmărirea permanentă a comportării în timp a barajului Şomuz II Moara
2. Acţiuni de intervenţie propriu-zisă
 alarmarea populaţiei din aval baraj Şomuz-II Moara;
 evacuarea populaţiei sinistrate şi dispersarea în locurile stabilite;
 asigurarea condiţiilor de trai populaţiei sinistrate (adăpost, protecţie, apă,
hrană, medicamente, etc);
 acordarea ajutorului medical în caz de nevoie;
 supravegherea construcţiilor hidrotehnice;
 construirea de diguri şi executarea unor lucrări provizorii, a unor lucrări de
drenare pentru limitarea extinderii dezastrului.
3. Măsuri pentru înlăturarea urmărilor provocate de inundaţii şi refacerea lucrărilor
afectate
Măsurile sanitare care se impun după producerea dezastrului sunt:
 primul ajutor de urgenţă
 triajul în vederea evacuării răniţilor;
 prevenirea şi combaterea panicii;
 combaterea agenţilor infecţioşi prin asigurarea apei şi alimentelor sigure
ca şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor menajere;
 vaccinarea şi adăpostirea evacuaţilor şi sinistraţilor;
 supravegherea epidemiologică;
 educarea populaţiei privind restricţiile consumului de apă şi alimente
neverificate;
 profilaxie şi igienă.
Datorită poluării generale a localităţii se pot produce boli infecţioase cu poarta de intrare
digestivă, febră tifoidă, dezinterie, colienterite, salmoneloze.
Formaţiunile sanitare vor îndeplini pe lângă misiunile de bază şi misiuni legate de
supravegherea medico sanitară a aglomerărilor de sinistraţi şi evacuaţi.

6. S I T U A Ţ I A LOCALITĂŢILOR CE SE EVACUEAZĂ PREVENTIV ÎN
CAZ DE RUPERE A BARAJULUI ŞOMUZ II MOARA ŞI LOCUL DE
DISPERSARE A POPULAŢIEI ŞI BUNURILOR MATERIALE
NR.
NR.
CRT. PROFIL

0

1

LOCALITATEA AFECTATĂ

TIMP DE
APARIŢIE
UNDĂ (ORE)

NR.
POPULAŢIEI
CE SE
EVACUEAZĂ

LOCUL DE
DISPERSARE

2

3

4

5
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1

3-5

Podeni – comuna Buneşti

0,6-1,1

552

sud Fălticeni

2

4-5

Pocoleni - comuna Rădăşeni

0,825-1,1

212

vest Pocoleni

3

7-12

Oprişeni – mun. Fălticeni

1,625-3,450

1200

sud Fălticeni

4

9-12

Ţarna Mare – mun. Fălticeni

2,225-3,450

520

sud Fălticeni

7. MIJLOACE FOLOSITE PENTRU EVACUAREA POPULAŢIEI ŞI
BUNURILOR ÎN CAZUL AVARIERII BARAJULUI ŞOMUZ II MOARA
NR.
CRT.

1.

LOCALITATEA
AFECTATĂ

Oraş Fălticeni

UNITĂŢILE CE
DESERVESC ZONELE
AFECTATE
SC Drumuri şi Poduri
Naţionale - secţia Fălticeni

MIJLOACELE FOLOSITE
PENTRU EVACUAREA
POPULAŢIEI ŞI BUNURILOR
1 excavator, 1 buldoexcavator,
1 autogreder, 2 ifroane, 2
tractoare

SC Elbi SA

1 excavator, 2 ifroane, 1 grup
Electrogen

SC Goscom SA

1 buldozer, 1 automacara 12,5t,
1 ifron, 1 vidanjă,1 grup
electrogen
2 ifroane, 6 taf-uri

SC Foresfalt SA
SC Tehnocon SRL

1 excavator, 2 buldozere,1
automacara 12,5 tone,
2 tractoare, 2 motopompe,
1 electropompă, 2 microbuze,
1 autocisternă

8. MATERIALE DE INTERVENŢIE PUNCTELE DE DEPOZITARE A
ACESTORA EXISTENTE LA S.G.A. SUCEAVA PENTRU
ACUMULAREA ŞOMUZ II MOARA
NR.
CRT.
0
1
2
3
4
5

DENUMIRE MATERIAL
1
Snopi fascine 0 – 30 cm,
L= 3-4 m
Scânduri
Saci
Funii subţiri
Motorină

U.M.
2

CANTIT
. EXIST.
3

LOCUL DE DEPOZITARE
4

buc

36

Magazia centrală SGA Suceava

mc
buc
kg
l

4
170
15
200

Magazia centrală SGA Suceava
Canton ac. Şomuz-II Moara
Magazia centrală SGA Suceava
Magazia centrală SGA Suceava
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Cazmale şi lopeţi cu cozi
Târnăcoape şi sape cu cozi
Furci de fier sau căngi
Roabe metalice sau tărgi de lemn
Ciocane diferite
Cleşte de cuie
Topoare
Bărci din fibra de sticla cu rame
Radio telefon fix
Sirene, difuzoare pentru
15 alarma,inclusiv materiale
necesare montării
16 Centuri salvare
17 Veste salvare
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Magazia centrală SGA Suceava
Magazia centrală SGA Suceava
Magazia centrală SGA Suceava
Canton ac. Şomuz-II Moara
Magazia centrală SGA Suceava
Magazia centrală SGA Suceava
Magazia centrală SGA Suceava
Canton ac. Şomuz-II Moara
Canton ac. Şomuz-II Moara

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

9
37
10
1
4
2
3
1
1

buc

1

Canton ac. Şomuz-II Moara

buc
buc

1
2

Canton ac. Şomuz-II Moara
Canton ac. Şomuz-II Moara

9. MIJLOACE FOLOSITE PENTRU EVACUARE POPULAŢIEI
ŞI BUNURILOR ÎN CAZUL AVARIEI BARAJULUI ŞOMUZ II
MOARA
NR.
CRT.

1.

LOCALITATEA
AFECTATĂ
Municipiul
Fălticeni

UNITĂŢILE DE CAZARE
Colegiul Naţional „Nicu Gane” – 200
Colegiul Agricol – 150
Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu – 200
Hotel POLARIS – 75
Pensiunea IRISTAR - 30
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MIJLOACELE
FOLOSITE PENTRU
EVACUARE
Autocamioane – 50
Tractoare cu remorci– 36
Autoutilitare - 44

ANEXE
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Anexa nr. 1. Convenţii încheiate pentru completarea stocului
de mijloace şi materiale de apărare
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Anexa nr. 2 Conţinutul Rapoartelor operative
Rapoartele operative
- se întocmesc de către responsabilul nominalizat în planul de apărare împotriva inundaţiilor al
Comitetului Local pentru Situaţii de urgenţă;
- se aprobă de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
- se transmit prin grija primarului către Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Sistemului
de Gospodărie a Apelor.

Rapoartele operative vor cuprinde:
a. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de
precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii
cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje
gheţuri, scurgeri de pe versanţi, căderi de grindină, furtună, căderi masive de zăpadă, mărimi
caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de
calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice), pe unităţi administrative şi râuri, de la un
raport la altul;
b. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic).
c. măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate
de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea
populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate.
Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea
fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se
impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.
Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:
a) dacă a fost aplicat planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; debitele minime
înregistrate în secţiunile de control care au determinat restricţiile; folosinţele de apă restricţionate;
măsuri de raţionalizare;
b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de
alimentare cu apă;
c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de
alimentare cu apă;
d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru
populaţie.
Rapoartele operative elaborate de instituţiile/structurile implicate vor fi stocate şi pe suport
electronic – CD/DVD.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Nr. __________ din ________

RAPORT OPERATIV
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
Produse în data de ............
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos
2) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic):

Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/
Comuna…...................
Satul……....................

Curs de apă
pe fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate

- Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica,
spitalul, primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea
denumirii, capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze
naturale
- Victime omeneşti
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Cauzele afectării
pe fiecare localitate
în parte
- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape interne
- rupere dig,
avariere baraj cu
indicarea denumirii
şi administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei
de canalizare
- alte cauze

TOTAL COMUNĂ
Nr. total localităţi
afectate
.........................

- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica,
spitalul, primăria, etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu
apă, canalizare
- nr.
fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea
denumirii, capacităţilor,
deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze
naturale

3) măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei,
cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate.

PREŞEDINTE C.L.S.U. FĂLTICENI
PRIMAR,

prof. Gheorghe Cătălin Coman
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