
 
MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE INTERVENŢIE OPERPTIVĂ PENTRU PPĂRPREP ÎMPOTRIVP INUNDPŢIILOR  

 
 

Nr. 
crt. 

Masuri de observare si 
interventie operativa la 
depasirea 
 FPZEI I 

Masuri de observare si 
interventie operativa la 
depasirea 
 FPZEI II 

Masuri de observare si 
interventie operativa la 
depasirea 
 FPZEI III 

Masuri in situatii 
exceptionale Formatii de interventie 

operativa  

Reguli de exploatare la 
ape mari pentru 
acumularile 
permanente si 
nepermanente 

Responsabilitatea in 
luarea deciziilor in 
cazuri deosebite 

1 Indepărtarea  materialului 
lemnos şi a deşeurilor din 
albiile şi de pe malurile 
cursurilor de apă  

Avertizarea populatiei , cu 
prioritate a celei aflate in 
zone de risc la inundatii. 

Avertizarea obiectivelor şi 
populatiei din zona 
afectabilă 

Anunţarea de urgenţă în 
cazul iminenţei producerii 
unui accident la construcţii 
hidrotehnice a  : 
Comitetului Judeţean 
Covasna pt.Situaţii de 
Urgenţă, Deţinătorii 
construcţiei, Proiectantul 
lucrării, primăriile (CLSU) 
şi obiectivele din aval 

ISU ,,Mihai Viteazul” 
Covasna 
Deţinătorii de lucrări 
hidrotehnice (SGA 
Covasna, ANIF-UA 
Covasna, DJDP Covasna, 
etc) 
Personal şi utilaje ale 
instituţiilor din cadrul 
CJSU, implicate în 
managementul situaţiilor 
de urgenţă 

Suplimentarea 
personalului din tură şi 
îndesirea observaţiilor 
vizuale. 

Preşedintele C.J.S.U. – 
Prefectul judeţului 
 
Şefii Grupurilor de Suport 
Tehnic  
 
Membrii C.J.S.U. 

2 Îndepărtarea materialului 
lemnos- rezultat din 
exploatarea perdelelor de 
protecţie, a utilajelor şi 
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule. 

Convocarea, în şedinţă 
extraordinară, a CJSU 
pentru stabilirea măsurilor 
ce se impun. 

Transportul materialelor, 
mijloacelor şi forţelor de 
intervenţie în zonele critice 

Executarea de breşe în 
dig în zona incintelor 
îndiguite propuse pentru 
inundare dirijată, cu 
acordul Ministerului 
Mediului (în urma solicitării 
Comitetului Judeţean 
Covasna pt.Situaţii de 
Urgenţă) 

 Supraveghere continuă a 
barajelor şi 
echipamentelor 
hidromecanice (verificare 
manevrabilitate vană 
golire fund, 
echipamentelor 
deversorului, asigurarea 
sistemului de alimentare 
cu energie electrică de 
rezervă, verificarea 
sistemelor de avertizare-
alarmare, măsurători nivel 
apă şi debit afluent, nivel 
apă în piezometre, 
precipitaţii, etc.) 

  

3 Supravegherea cursurilor 
de apa, digurilor; 
urmărirea comportării 
lucrărilor 

Pregătirea materialelor şi 
mijloacelor de intervenţie 
operativă şi transportul lor 
în zonele critice. 

Pregătirea şi intrarea în 
funcţiune a motopompelor 
pentru evacuarea apei 
acumulate din incinte 

    Asigurarea funcţionării în 
condiţii de siguranţă, a 
instalaţiilor hidromecanice 
de la baraje si 
supravegherea 
permanenta a acestora. 
Efectuarea pregolirilor 
daca acestea sunt 
necesare. Acordarea de  
asistenta tehnica de către 
specialistii G.S.T.  
pentru deţinătorii de 
construcţii hidrotehnice  

  

4 Elaborarea şi 
transmiterea, conform 
fluxului, a rapoartelor 
operative privind efectele 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
periculoase 

Pregătirea spaţiilor pentru 
eventuale evacuări ale 
oamenilor şi animalelor. 

Pregătirea spaţiilor şi 
mijloacelor pentru 
evacuarea populaţiei şi 
animalelor  

    Spălarea depunerilor din 
faţa ferestrei de acces a 
golirii de fund; 
împiedicarea apariţiei 
blocajelor cu plutitori în 
dreptul descărcătorului de 
suprafaţă 

  



 
 
 

Nr. 
crt. 

Masuri de observare si 
interventie operativa la 
depasirea 
 FPZEI I 

Masuri de observare si 
interventie operativa la 
depasirea 
 FPZEI II 

Masuri de observare si 
interventie operativa la 
depasirea 
 FPZEI III 

Masuri in situatii 
exceptionale 

Formatii de interventie 
operativa proprii 
sistemului hidrotehnic 

Reguli de exploatare la 
ape mari pentru 
acumularile 
permanente si 
nepermanente 

Responsabilitatea in 
luarea deciziilor in 
cazuri deosebite 

5 Suplimentare personal 
permanenţă / Instituire 
permanenţă la primării 

Informarea periodica a 
CJSU asupra masurilor 
intreprinse, precum si a 
celor necesare a fi luate in 
continuare.  

Acordarea de  asistenta 
tehnica de către 
specialistii Grupului de 
Suport Tehnic pentru 
CLSU 

    Manevre de deschidere a 
galeriei golirii de fund 
pentru prevenirea 
deversării peste 
coronament. Toate 
manevrele efectuate vor fi 
precedate de avertizarea 
tuturor obiectivelor din 
aval de baraj. 

  

6 Închidere / obturare 
subtraversări 

Supavegherea 
permanentă a cursurilor 
de apa, digurilor, zonelor 
endemice de producere a 
blocajelor de gheţuri, 
sectiunii podurilor si 
podetelor. 

Efectuarea lucrărilor de 
supraînălţare şi 
consolidare la diguri , 
indepartarea plutitorilor din 
sectiunile de scurgere a 
podurilor si podetelor etc 

    Pregătirea materialelor şi 
utilajelor de intervenţie din 
stocul de apărare 

  

7 Pregătirea formaţiilor de 
intervenţie, a materialelor 
şi utilajelor din stocul de 
apărare 

Executarea lucrărilor de 
intervenţie operativă în 
zonele critice pe cursurile 
de apă si la constructii 
hidrotehnice (supraînălţare 
diguri, stopare infiltraţii, 
stopare avansare eroziuni, 
etc) 

Supravegherea 
permanentă, a cursurilor 
de apa, digurilor, a 
sectiunilor de scurgere a 
podurilor si podetelor 

        

8   Evacuarea populaţiei şi 
animalelor, după caz 

Evacuarea populaţiei şi 
animalelor din zonele 
afectate 

        

9   Elaborarea şi transmiterea 
rapoartelor operative, 
conform fluxului 
informaţional 

          

 
 


