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AVIZAT

ROMANIA
JUDETUL PRAHOV A
COMUNA FILIPESTII DE PADURE
PR I MAR

SECRE;~
DanielaN~f

DISPOZITIE
Privind reorganizarea, atributiile $i functionarea Comitetului Local pentru situatii de urgenta
comuna Filipe$tii de Padure

In baza prevederilor art. 12 , alin (3) din Ordonanta de Urgentii a Guvernului nr. 21 /2004 ,
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentii, aprobata cu modificari prin Legea
nr.15/2005 $i a art. 2 din Hotiirarea Guvernului nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare , functionare $i dotare a comitetelor $i centrelor operative pentru
situatii de urgentii, Ordinul comun al MMGA $i MAI , nr 638/420/2005pentru aprobarea
regulamentul;ui privind situatiile de urgenta generate de inuntatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale:
In temeiul prevederilor art. 68 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul comunei Filipe$tii de Piidure emite urmiitoarea

DISPOZITIE
'

Art. 1- Se reorganizeaza Comitetul Local pentru Situatii de urgentii avand componenta previizutii la
Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta dispozitie .
Art.2- La data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii i$i inceteazii aplicabilitatea (Dispozitiile,
ordinele , hotiirarile similare emise/adoptate anterior).

-.,__

Art. 3- Prezenta Dispozitie va fi adusii la cuno$tinta membrilor Comitetului Local pentru Situatii de
urgentii , prin grija secretarului comunei Filipe$tii de Piidure.

Filipe~tii

Nr.

de Piidure, 11 septembrie 2013

CJ G3

ROMANIA
JUDETUL
PRAHOVA
PRIMA.RIA
FILIPESTII
DE
PA.DURE
· Jud. Prahova, com. Filipe~tii de Padure, sir. Valea Rea, nr. 343, tel. 0244/38.68.01 , fax 0244/38.60.94, e-mail: primarie@filipesfiidepadure.ro

ANEXANR.1
LA DISPOZITIA NR. ~(;;2>

COMITITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Nr.
crt.

0.
1.

2.

3.

NUME SI
PRENUME

Functia in
C.LS.U./
s.v.s.u.

Functia si
Locul de munca

1.
MoRAREscu
COS TEL

2.
PRE~EDINTE

3.
PRIMAR

VICE-

SURUGIU
VASILE
GEORG EL
NICULAE
DANIELA

Serviciu
5.
0244386801
0244386935

Fax
6.
0244386094

VICE-PRIMAR

0244386801
0244387472

0244386094

SECRETAR

0244386564

0244386094

PRE~EDINTE

MEMBRU

Nr. telefon

Acasa
4.

-

Adresa e-mail

Observatii
LOCULDE
MUNCA

8.

9.
PRIMARIA
FILIPESTII
DEPA.DURE
PRIMA.RIA
FILIPESTII
DEPA.DURE
PRIMARIA
FILIPESTII
DEPA.DURE

Mobil

7.

primarie@fi/ipesfiidepadure. ro

primarie@filipesfiideeadure.ro

(

0.
4.

2.

3.

MEMB RU

DIRECTOR

BUCUR
!AMANDI

MEMBRU

DIRECTOR

TIMIS
DUMITRU

ME MBRU

1.
MATEI

4.

5.
0244386102

6.
-

0244386602

0244386602
-

7.

STEFAN

5.
6.

7.

TOADER
ADRIAN

DIRECTOR

-

0244387218

-

-

8.

9.
LICE UL
TEORE TIC
FILIPESTII
DEPADURE

s.c.
MUNTENIA
S.A.
SC
RECUNO~-

MEMBRU

~EFPOST

-

0244386009

-

TINT A
PRODCOM
IMPEXSRL
POLITIA
FILIPE~TII

DEPADURE

8.

MOISOID
CARMEN
SURUGID
DO INA

MEMBRU

9.

DRACEA
GHEORGHE

MEMBRU

DIRECTOR

10.

PAUNESCU
NICOLET A
MOISOID
IDLIAN

MEMBRU
MEMBRU

11.
12.

BONDARET
VASILE

DIRECTOR

-

0244386699

-

s.c
PASTEUR
SRL FILIALA
FILIPE~TII

MEMBRU

0244386245
0244386463

-

MEDIC

0244386133

-

DEPADURE
SC
DRAGEROM
IMPEXSRL
DIPENSAR

SEFSERV
POLITIA
LOCALA.
ADMINISTRATOR

0244386174

0244386094

PRIMARIA

-

DEPADURE
S.C. VABON
S.R.L.

-

FILIPE~TII

-

0244386715

13.

PELMU~

MEMBRU

OPERATOR
INTRETINERE

MEMBRU

DIRECTOR

GHEORGHE

14.

BIVOLION

..

0244386800

-

0244386298

0244386298

-

-

PRESEDINTE,
DE URGENTA
COMITETULJ}~-00B,, PENTRU SITU TII
'
'
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~u
~·
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~ING. CQ~T
~~~

Sef S.V.S.U.,

ROM
TELECOM

S.A.C.S.
FILIPESTII
DEPADURE

AVIZAT,
~
SECRETAR .
D.NICULAE

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA FILIPESTll DE PADURE
PR I MAR

DISPOZITIE
privind desemnarea d-nei FILIP ELENA- ADINA,
in calitate de agent de inundatii

Primarul comunei Filipe~tii de Padure, judetul Prahova ;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 846/2010 pentru
aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe temen mediu si lung ,
punctul 5.2.1 , subpunctul 2, litera c si Ordinului comun al Ministrului Mediului si Padurilor si
Ministrului Administratiei si lnternelor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si
poluari marine in zona costiera, art. 52 (3) din regulament;
In temeiul prevederilor art. 68 din Legea nr. 215/2001 , Legea administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul comunei

Filipe~tii de Padure emite prezenta
DISPOZITIE:

Art. unic.- Se desemneaza d-na FILIP ELENA - ADINA - inspector, personal
tehnic pentru situatii de urgenta si sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta in calitate
de agent de inundatii.

Ing. COSTE

Filipe~tii

Nr.

de Padure , 11 septembrie 2013
c~ .
. ;filj

Comuna FILIPESTII DE PAD URE
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

AGENTUL DE INUNDATII si principalele atributii

$eful Serviciului Voluntar pentru Situa(ii de Urgen(a indepline$te f unc(ia de agent de
inunda(ii la nivelul unita(ii administrativ teritoriale.
Atributiile agentului de inundatii:
a) colaboreaza permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unitatii teritoriale de gospodarire a
apelor (Sistem de Gospodarire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnica
~i functionala a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare ~i a cursurilor de apa de pe raza
unitatii administrativ-teritoriale;
b) asigura intocmirea Planului local · de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor ~i poluarilor
accidentale, afi~area extraselor din aceste planuri la sediul primariilor ~i pe pagina de internet a
institutiei;
c) asigura intocmirea $i transmiterea Rapoartelor operative $i a celor de sinteza privind efectele
fenomenelor
hidrologice
periculoase, coriform prevederilor Anexelor nr. 8 ~i 9 din
Regulamentul privind gestionarea situatiilor generate de inundatii, aprobat prin Ordinul Comun al
ministrului mediului ~i padurilor ~i al ministrului administratiei ~i internelor nr.1.422/ 192/2012;
d) asigura organizarea periodica a unor acfiuni de con$tientizare a populafiei asupra riscului pe
care-I prezinta inundatiile ~i asupra masurilor care trebuie intreprinse de fiecare cetatean pentru
·
diminuarea pagubelor;
e) asigura afi$area in locuri pub lice a semnificatiei codurilor de culori pentru avertizarile
meteorologice ~i hidrologice, precum ~i semnificatia semnalelor de alarmare acustica a pbpulatiei.
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Comuna FILIPESTII DE PAD URE
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

COMPONENTA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Nr

Nume si
J.Jrenume

Functia in
C.L.S.U.

Locul de
munca

Functia la
locul de
munca

Adresa de
domiciliu

Telefon
serviciu

1

MORARESCU
COSTEL

PRESEDINTE

PRIMAR

g_rimarie@filig_esfiideg_adure.ro
primariafp@gmail.com

SURUGIU
VASILE
GEORG EL
NICULAE
DANIELA

VICEPRESEDINTE

FILIPESTII
DEPADURE,
SAT DITESTI
FILIPESTII
DEPADURE

0244386801
0244386935

2

PRIMARIA
FILIPESTII
DEPADURE
PRIMARIA
FILIPESTII
DEPADURE
PRIMARIA
FILIPESTII
DEPADURE

0244386801
0244387472

g_rimarie@fi/ig_estiideg_adure.ro
Primariafp@qmail.com

SECRETAR

CALINESTI

0244386564

MA TEI
STEFAN

ME MB RU

DIRECTOR

FILIPESTII
DEPADURE

0244386102

crt

3

4

MEMBRU

LICE UL
TEO RE TIC
FILIPESTII
DEPADURE

VICEPRIMAR

9

Telefon
mobil

Adresa e-mail

(
5

BUCUR
IAMANDI

MEMBRU

6

TIM IS
DUMITRU

MEMBRU

7

TOAD ER
ADRIAN

ME MB RU

8

MOISOIU
CARMEN

ME MB RU

s.c.
MUNTENIA
S.A.
SC
REC UNO~TINT A
PRODCOM
IMPEXSRL
POLIT IA
FILIPESTII
DEPADURE

s.c

DIRECTOR

DIRECTOR

~EF

POST
POLITIE
RURALA
DIRECTOR

FILIP EST II
DE PADURE,
SAT DITESTI
FILIPESTII
DEPADURE

0244386602
0244387218

BAICO I

0244386009

BUCURESTI

0244386699

PASTEUR
SRL FILIALA
FILIPESTII
DE PADURE

s.c

SURUGIU
DO INA

PASTEUR
SRLFILIALA
FILIPESTII
DE PADURE
SC
DRAGEROM
IMPEXSRL
DIPENSAR

DIRECTOR

CALINESTI,
PRAHOVA

DIRECTOR

PLOIESTI

0244386245
0244386463

MEDIC

FILIPESTII
DEPADURE

0244386133

9

DRACEA
GHEORGHE

MEMBRU

10

PAUNESCU
NICOLET A

ME MB RU

11

MOISOIU
IULIAN

ME MB RU

PRIMARIA
FILIPESTII
DEPADURE

SEFSERV
POLITIA
LOCALA.

FILIP ES TU
DEPADURE

0244386174

12

BONDARET
VASILE

ME MB RU

S.C. VABON
S.R.L.

ADMINISTRA-

FILIPESTII
DETARG,
MARGINENI

0244386715

TOR

10

--

(
13

PELMUS
GHEORGHE

MEMBRU

ROM
TELECOM

OPERATOR
INTRETINERE

FILIPESTII
DE PADURE

14

BIVOL ION

MEMBRU

S.A.C.S.
FILIPESTII
DEPADURE

DIRECTOR

FILIPESTII
DE PADURE

11

0244386298

Anexa nr.2

Comuna FILIPESTII DE PADURE
Comitetul Local pentru Situatii de U rgenta

COMPONENTA CENTRULUI OPERATIV
PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ACTIVITATE TEMPORARA

Nr.
Crt

NUMELE SI
PRENUMELE

FUNCTIA
In comitet
La serviciu

ADRESA
DE
DOMICILIU
Filipestii de
Padure, Ditesti

TELEFOANE
Acasa
Serviciu

0244386564
0244386801

1.

Andronescu
Cristina

membru

Referent

2.

Oprea Elena

membru

Arhivar

Filipestii de
Padure, Ditesti

0244386564
0244386801

3.

Nitoi Mihaela '

membru

Inspector

Filipestii de
Padure
Filipestii de
Padure

0244386172

Filipestii de
Padure,Ditesti

0244386564
0244386801

4.

Mitrescu Cecilia

membru

Inspe~tor

5.

Dumitru
Gabriela

membru

Inspector

12

..

0244386564

Adresa de E-mail

Comuna Filipestii de Padure
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

NUMERELE DE TELEFON SI FAX
ALE PERMANENTE!

Nr.
Crt.
1.

Institutia
,

Tele/on

Fax

Obs.

Primaria

0244386564
0244386801

0244386094

,grimariafu@gmail.com

,

2.

Politia

0244386009

-

3

Liceul Teoretic
Filipestii de Padure

0244386102

0244386102

l_t_filipesti@yahoo.com

VICEPRE~EDINTE,

PRE~EDINTELE

COMIT
PENTRU SITUATII DE

VASILE SURUGIU

SECRETAR,
DANIELA NICUL

13

·

(

(
SERVICIUL VOLUNTARPENTRU SITUATII DE URGENTA
Comitetul Local pentru Situafii de Urgenfli
FILIPESTII DE PADURE

ORGANIGRAMA S.V.S.U.
~EF

SERVICIU VOLUNTAR
PENTRU SIT. DE URGENTE
INSP:ADINA FILIP

COMPARTIMENT

~EF

FORMATlUNl DE
INTERVENTIE
BREZEANU STE.FAN

PE~RU

PREVKNrRE
PELMUS
CONSTANTIN

l

SPEClALISTI
PENTRU
PREVEN IRE
20 PERS.
TOTAL 20

ECHll'ADE
JNTERVEJ\TIE
lNCENDil

ECHlPADE
fNSTIINTAREALARMARE

E(:fJl!!ADI;
CERCETAREcAUTARE

ECHIP DE
DEBLOCARESALYARE

EClllPA
SANITARAVETERINAllA

ECHIPA D:E
EVACUA RE

ECHIP DE
SUPORT
LOGISTIC

~EFECHIPA

$EFECHIPA

$EFECHIPA

$EFECHIPA

$EFECH1PA

1

I

J

$F.F ECllIPA

SEFECHIPA

1
ME.MBRI
3

ME MB RI

11-lK\\l'BRI

MEMBRl

5

§

s·

Total "'4

Tot•I =6

TolAI =1i

Total =6

1

COND.
A UTOSP:ECIALA

4
Total =S

1

J

MEMBRI
5

MEMBRI

ToiR I =6

Tota l =4

)

TOTAL S.V.S.U. = 59

JUDETUL

PRAHOVA

PRIMA.RIA
F I L I · P E 1> T I I
D E
P

A

D U R E

Jud. Prahova, com. Filipe~tii de Piidure, sir. Valea Rea, nr. 343, tel. 0244/38.68.01 , fax 0244/38.60.94, e-mail: primarie@filioestiidepadure.ro

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL S.V.S.U.,

NR.

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

s.v.s.u.

14.
15.

FILIP ADINA
PELMUS CONSTANTIN
BREZEANU STEFAN ·
CRACIUNICA GHEORGHE
DOCHIU AUREL
NUTA VASILE DANUT
GHERGHINA FLORIN
ALDEA ALBERT
LUNGESCU COSTIN
FRUNZA GABRIEL
NITOI DRAGOS-GABRIEL
NICOLAE IONUT-IUSTINIAN
BADO! CIPRIAN
DUMITRU GHE.-CORNEL
TARNAUCEANU CONST-.

VO LUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR

16.

DINU CONSTANTIN

VOLUNTAR

17.

POPOVIC! MARIAN

18.

VARTOLOMEIGHEORGHE

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25 .
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SOICA GHEORGHE
MOISOIU IULIAN
NI CULUT GEORGE -UNGUREANU CONST. COLANIONUT
IORD ACHE MIHAELA •-DOBRIN TEREZA
OPREAELENA
MODREAN PAULA
MITRESCU SORIN
ANTIMIU GHEORGHE
SIMION ALEXANDRU
NASTASE LAURENTIU
POPA CONSTANTIN
ACHIM VIOREL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13 .

SEF S.V.S.U.
SEF COMP. PREVENIRE
SEF FORMATIUNI INTERVENTIE

CONl:i.AUTOSPECIALA
COND.AUTOSPECIALA
COND.AUTOSPECIALA
COND.AUTOSPECIALA

--

-

VOLUNTAR
VOLUNTAR

·- .

. . .. -

VOLUNTAR
·vOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VO LUNTAR
-VQI,,UNTAR
·vol,,UNTAR
·vo(;UNTAR
VOLUNTAR
VO LUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VO LUNTAR

I

15

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43 .
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55 .
56.
57.
58.
59.

1

APOSTOIU ADRIAN
ENE JON
CARAGIOIU CRISTIAN
ANDRONESCU CRISTINA
PILESCU ALEXANDRO
NEACSU CIPRIAN
FILIP ADRIAN STEFAN
PETRE CRISTIAN
MOS IONUT
MUSCAALIN
BU CUR VALENTIN
DOBRA MARIANA-OANA
DUMITRU GABRIELA
MITRESCU CRISTIAN
DOBRA NICOLAE
MUCIONI RAZVAN
GHEORGHE OCTAVIAN
MOISOIU CONSTANTIN
METEA ADRIAN
MOSCUIONUT
ENE JULIAN
GHIMPU GHEORGHE
GAN GEA VASILE
CHIRITOIU MARIUS
BACIOIU FLORIN-JULIAN
PATRASCU IULIAN

VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VOLUNTAR
VO LUNTAR
VOLUNTAR

INTOCMIT,

r••

:.e~:itr

16

(

(

Schema
Fluxului informational pentru avertizarea-alarmarea populatiei in caz de fenomene hidrometeorologice periculoase la
nivelul C.L.S.U. FILIPESTII DE PADURE
.
A.N.M
CNSU
T.N.H.G.A

-

~I_,

~

Centrul Operational National - I.G.S.U

,,

'

C.M.R.
Muntenia

.

\.

-

Pre~edinte

-

"

.r

-

A.N.A.R

"'

+

- Institupa Prefectului: 0244/ 54 60 67, 51 60 03, 54 61 51

-

1r

'

,r

-

,/

'\.

-.

Centrul operational
Tel:0244/59 53 66

Gruoul de Suoort Tehnic

~

--

SGA Prahova: 0244/51 42 66, 51 60
61, 516719, 512030, 0742 294 550;
0720 022 300 DISPECERA T :
FAX:0244/519584, 0756 190 383

'

A.B.A .
BuzauIalomita

~

Inspectoratul Judetean pentru
Situatii de Urgenta Prahova

J

14------

/'

. CJSU-

-

Centrul Operativ:
Tel:0746046009,Fax:0213160282

,,

/

·~

·~

"
/ C.M.S.U .- Departament pentru
Ape,Paduri si Piscicultura

]

..

\.

I+--

-

~

/

~.-

•

...

-·

-w•

·-

~ ~--

ANIF - Filiala
judeteana Prahov
- -- - -

-

1
C.L.S. U: tel,0244389564, fax;0244386094, e-mail Primar: primariafp@gmail.com, tel;
viceprimar:0244386801,tel; 0244386564,secretar primarie:tel;0244386564,Sef post Politie locala

Sat:FIUPESTll DE PADURE
Responsabi l cu avertizarea popuiatiei :
consilier:ZAGAN GICA , tel ; 0725530778
DOBRA GHEORGHE, tel ; 0244386132

OBECTIV ECONOMIC

. I

Comuna FILIPESTII DE PADURE
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
DATE CARACTERISTICE DE APARARE A OBIECTIVELOR INUNDABILE

1

PARAUL PALANGA
133170 FILIPESTII DE
PADURE
Ag.
inundatii Filip Elena
Adina.
Consilier :
-ZAGAN GICA;
-DOBRA GHEORGHE,
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CA

CI

CP

F1

F2

F3

praguri critice la precipitaţii

20 l/mp/1 oră

30 l/mp/1 oră

50 l/mp/1 oră

45 l/mp/3 ore

60 l/mp/3 ore

80 l/mp/3 ore
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COD GALBEN

F2

Mărimi de apărare avertizoare

COD ROŞU

3

F1

Amplasament
staţie
hidrometrică
avertizoare/
post pluviometric
avertizor

COD PORTOCALIU

2

Mărimi locale de
apărare
CA
CI
CP

COD ROŞU

1

U.A.T. / localitati
Curs de apă (cod cadastral) Număr telefon
Amplasament
apartinatoare U.A.T. / Baraje a caror avariere
si fax la
staţie hidrometrică
poate duce la inundatii / primărie, post
locală
Zone afectate de exces de
de poliţie,
umiditate / Zone afectate de
şcoală
precipitatii abundente /
Zone afectate din scurgeri
pe versanti

COD PORTOCALIU

0

Cod
SIRUTA

COD GALBEN

Nr.
crt.

9

PRIMARIE
0244386564,
0244386801,
FAX
0244386094,
POLITIE
RURALA
0244386009,
JANDARMI
G.S.O.P.
0244386174

Lucrări
Timpul de
Asigurările de calcul
Obiective aflate în zone de risc la
hidrotehnice de
şi de verificare ale
propagare a
inundaţii şi accidente la construcţii
construcţiilor
viiturilor sau de
hidrotehnice / Cauzele inundarii apărare existente pe
fiecare curs de apa hidrotehnice concentrare a
detinator /
proiectate (cu
precipitaţiilor
caracteristici /
debitele aferente) si
periculoase de la
puncte critice / zone
reale
postul
care trebuie
pluviometric la
supravegheate in
obiective
permanenta in
timpul apelor mari
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ZONE CU POTENTIAL DE
INUNDATIE :
-PODET TANTANICA,
5000 MP
-PODET SPOIELE, 10.000 MP.
-PODET VALEA ULMILOR, 10.000
MP. FANEATA.

Atenţionările şi avertizările meteorologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
1. Codul verde este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
2. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.
3. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.
4. Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.
În funcţie de posibilele consecinţe ale ploilor importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial), se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse;
b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de canalizare;
c) subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid;
d) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
e) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse;
b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelelor de canalizare;
c) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
d) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
e) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) se anticipează că activităţile socio-economice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse;
c) circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă;
d) risc ridicat de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare;
e) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.
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Atenţionările şi avertizările hidrologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
1. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi.
2. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare, care pot produce pagube sociale şi economice însemnate.
3. Codul roşu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu efecte dezastruoase şi ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.
Fenomenele hidrologice care fac obiectul atenţionărilor si avertizărilor hidrologice sunt:
a) creşteri însemnate de niveluri şi debite (inundaţii/viituri);
b) creşteri artificiale de niveluri datorate evoluţiei fenomenelor din timpul iernii [curgeri de sloiuri, poduri de gheaţă, îngrămădiri/blocaje de gheţuri (zăpoare)];
c) fenomene hidrologice periculoase imediate (scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, râuri mici, inclusiv pe râuri necadastrate)
Pentru marcarea intensităţii fenomenului hidrologic periculos corespunzător unui sector de râu se vor folosi următoarele coduri de culori:
a) galben: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
b) portocaliu: risc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot conduce la inundarea unor gospodării şi obiective social-economice;
c) roşu: risc de viituri majore care necesită 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.
În cazul în care atenţionările şi avertizările hidrologice vizează sectoare îndiguite ale cursurilor de apă, acestea vor avea în vedere fazele de apărare la diguri şi vor conţine specificaţia "sector îndiguit".
Codurile de culori corespund urmatoarelor situaţii:
a) galben corespunde situaţiei de atenţie;
b) portocaliu corespunde situaţiei de inundaţie;
c) roşu corespunde situaţiei de pericol.
Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:
a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;
b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.
Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin
planurile de apărare.
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.

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.
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.

PRESEDINTE C.L.S.U.,
PRIMAR,
ING. COSTEL MORARESCU

(
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA FILIPESTII DE PADURE
MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR

Nr.
crt.

Masuri pentru avertizarea alarmarea populatiei la primirea
avertizarilor hidrologice si
meteorologice

Masuri Ia atingerea
cotei de atentie CA
faza-1 de aparare Ia diguri
faza I de aparare la gheturi
praguri de avertizare la
precipitatii

Masuri Ia atingerea
Cotei de inundatie CI
Faza a II de aparare la
diguri si gbeturi

Masuri la atingerea
Cotei de pericol CP
Fazei a III a de aparare
Ia diguri si gheturi

Masuri dupa
iesirea din
starea de
a pa rare

- Avertizarea CLSU se realizeaza
de Inspectoratul judetean ptr.
Situatii de Urgenta pe baza
informatiilor primite de la
ANM,INHGA,COSU,
MMSCsiCMR.
-Se asigura avertizarea locuitorilor
din satele apartinatoare comunei
prin intermediul persoanelor
desemnate din cadrul membrilor
Comitetului Local pentru Situatii
de Urgentii.
- Folosirea tuturor mijloacelor
disponibile pentru a asigura
avertizarea sau dupa caz, alarmarea
populatiei !?i obiectivelor din
zonele de ri se la inundatii.
- Anuntii populatia, prin
intermediul posturilor locale de
radio ~i televiziune sau a
membrilor Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta !?i/sau
Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta, dupa caz, cu privire la
activitatile prioritare care trebuie
intreprinse.
- Efectuarea patrularii pe cursurile
de apa ~i pe diguri, de catre

- Notificarea/ informarea
personalului cu atributii 'in
gestionarea situatiilor de urgenta
cu privire la primirea unei
avertizari cod galben de
inundatii.
-Activeaza centrul operativ cu
activitate temporara al CLSU.
- Stabiie~te miisurile ce trebuie
luate pentru limitarea efectelor
unor eventuale inundatii.
- Semneaza hotariirea
Comitetului Local pentru
Situatii de.Urgenta privind
masurile necesare a fi adoptate
in vederea prevenirii ~i/sau
gestionarii riscului de inundatii.
- Emite dispozitia de punere in
aplicare a masurilor adoptate
prin hotariirea Comitetului Local
pentru Situatii de Urgen\a.
- Asigura spatiul ~i instruirea
personalului pentru efectuarea
permanen\ei, precum ~i accesul
la mijloacele de comunicatii.
- Verifica modul de indeplinire a
serviciului de permanenta.
- Urmiire!?te modul de

-Dispune notificarea/
informarea personalului cu
atributii in gestionarea
situatiilor de urgenta cu
privire Ia primirea
avertizarilor cod portocaliu
de inundatii.
- Activeaza Centrul
Operativ cu activitate
temporarii al unitiitii
administrativ - teritoriale.
- Stabile~te masurile ce
trebuie luate pentru
limitarea efectelor
inundatiilor.
- Semneaza hotiiriirea
Comitetului Local pentru
Situatii de Urgen\a privind
masurile necesare sa fie
adoptate in vederea
prevenirii ~i/sau gestioniirii
riscului de inundatii.
-Emite dispozitia de
punere in aplicare a
masurilor adoptate prin
hotariirea Comitetului
Local pentru Situatii de
Urgenta.

- Dispune notificarea/
inform4r,~a personalului cu
atribu\ii in gestionarea
situatiilor de urgenta cu
privire la primirea unor
avertizari cod ro~u pentru
inundatii.
- Asigurii functionarea
permanentii a Centrului
Operativ cu activitate
temporarii al unitiitii
administrativ - teritoriale.
- Stabile~te masurile ce
trebuie luate pentru
diminuarea efectelor
inundatiilor.
- Semneaza hotariirea
Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta privind
masurile necesare sa fie
adoptate in vederea
gestioniirii riscului de
inundatii.
- Emite decizia de punere
in aplicare a masurilor
adoptate prin hotariirea
Comitttului Local pentru
Situatii de Urgenta.

-Emite dispozitia
privind constituirea
Comisiei pentru
evaluarea pagubelor
produse de inundatii.
- Dispune
central izarea
pagubelor produse de
inundatii (fizic).
- Urmiire~te ~i
sprijina activitatea
Comisiei pentru
evaluarea pagubelor
alcatuitii din
speciali~ti, numita
prin ordinul
prefectului .
- Semneaza Procesul
Verbal privind
constatarea ~i
evaluarea pagubelor
produse de inundatii.
- Semneaza Procesul
Verbal de calamitati
intocmit de catre
detinatori , pentru
constructiile
hidrotehnice afectate
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Zone
stabilite
pentru
inundarea
dirijata in
situatii
deosebite
-Nu este
cazul

(
membrii Serviciului Voluntar
pentru Situa(ii de Urgen(ii.
- Coordoneazii masurile de evitare
a blocajelor, In special In zonele
podurilor, prizelor de apa, gurilor
de evacuare ~i In alte puncte critice
de pe cursurile de apa, inclusiv pe
formatiunile torentiale.
- Pregateste participarea
Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta la acti unile operative
desfa~ u rate de speciali~tii unitatilor
detinatoare de lucri'iri cu rol de
aparare lmpotriva inunda(ii lor.
- Dispune masuri pentru
localizarea apelor revarsate,
precum ~i a eel.or provenite din
infiltra(ii ~i scurgeri de pe versanti
~i dirijarea lor In albiile cursurilor
de apii, gravitational sau prin
porn pare.

transmitere/recep\ionare a
informa(ii lor referitoare la
deru larea evenimentelor.
- Tine permanent legatura cu
Sistemul de Gospodiirire a
Apelor ~i cu Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta
Judetean cu privire la evolutia
situatiei In teren.
- Raporteazii la Centrul
Operational Judetean, informatii
privind masuri le instituite.
- Elaboreaza, lmpreuna cu
personalul propriu, mesajul de
avertiz!lre ~i precizeazii miisurile
initiale pentru intensificarea
rnonitorizarii In zonele potential
a fi afectate.
- Asi g~ra avertizarea/
informarea persoanelor care ar
putea fi surprinse de cre~terea
debitelor pe cursurile de apii,
aflate 'in zonele izolate (irisule,
zone de agrement etc.).
- Asigura informarea/
avertizarea populatiei,
institu(iilor publice locale ~i
operatorilor economici, conform
schemei de ave11izare alarmare.
-Asigura informarea populatiei
cu privire la masurile adoptate
de autorita(ile administratiei
publice locale ~i Ia regulile de
comportare pe timpul
manifestarii fenomenului
hidrologic periculos prin
intermediul sistemu lui de
comunicare existent la nivelul
unitatii administrativ teritoriale, mass-mediei locale,
cu ajutorul personalului propriu
primiiriei ~i a Serviciului

(
- Asigura spatiul pentru
efectuarea permanen(ei,
precum ~i accesul la
mijloacele de comunicatii.
- Asigura permanen(a la
sediul primariei cu
personal instruit, In
vederea primirii
ln~tiintarilor, prognozelor
~i avertizarilor
hidrometeorologice.
- Verifica modul de
'lndeplinire a serviciului de
permanen(a.
- Asigurii continuitatea
transmiterii/recep(ioniirii
informa(iilor referitoare la
derularea evenimentelor.
- Dispune agentului de
inundatii lntocm irea
Rapoartelor operative
privind efectele
inunda(iilor, conform ·
prevederilor Anexei 8 la
Regulamentul privind
gestionarea situa(iilor de
urgentii generate de
inunda(ii aprobat cu
Ordinul Comun al
ministrului mediului ~i
piidurilor ~i al ministrului
administra(iei ~i internelor
nr.1.422/192/2012.
- Urmiire~te modul de
'lntocmire ~i transmitere al
acestora.
-. Asigura men(inerea
Iegaturii cu Comitetele
pentru situatii de urgen(ii
ale Iocalitiitilor vecine.
- Elaboreazii, 'lmpreuna cu
personalul propriu,
mesajul de avertizare ~i
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- Propune, dupii caz,
prefectului instituirea sti'irii
de alertii pe teritoriul
unitatii administrativ teritoriale, In functie de
evolutia fenomenelor.
-.Asigurii spatiul pentru
efectuarea permanentei,
precum ~i accesul la
mijloacele de comunicatii.
- Asigurii permanenta la
sediul f>l"'-miiriei cu
personal instruit, In
vederea primirii
'lnstiintarilor, prognozelor
~ i avertizarilor
hidrometeorologice.
-Verificii modul de
'lndeplinire a serviciului de
permanen(ii.
- Asigura continuitatea
transmiterii I receptionarii
informatiilor referitoare la
derularea evenimentelor.
- Dispune 'lntocmirea
Rapoartelor operative
privind efectele
inunda(iilor, conform
prevederilor Anexei nr. 8
la Regulamentul privind
gestionarea situatiilor de
urgen(a generate de
inundatii aprobat cu
Ordinul Comun al
ministrului mediului ~i
piidurilor ~i al ministrului
admhli.>tratiei ~i internelor
nr.1.422/192/2012.
- Urmare~te modul de
'lntocmire ~i transmitere al
acestora.
-Asigura mentinerea
legiiturii cu Comitetele

de viituri.
- Asigurii elaborarea
~i transmiterea
Raportului de sinteza
privind efectele
inundatiilor, conform
prevederilor Anexei
9 la Regulamentul
privind gestionarea
situa(i i lor de urgentii
generate de inunda(ii
aprobat cu Ordinul
Comun al ministrului
mediul ui ~i padurilor
~i al ministrului
administratiei ~i
intemelor
nr.1.422/192/2012.
- Asigura anuntarea
popula(iei, prin
intermediul
sistemului de
avertizare-alarmare,
cu privire la
activitiitile prioritare
pe care trebuie sa le
desfi'i~oare .

- Urmare~te modul
de aplicare a
masurilor de
restri cti e a
consumului de apa ~i
alimente pana Ia
revenirea starii de
normalitate.
- Coordoneaza
reparti(ia fortelor ~i
mijloacelor de
interventie propri i In
zonele afectate.
- Asigura
participarea
cetiitenilor la

(

(

Voluntar pentru Situa\ii de
Urgenta, etc.
- Asigura luarea masurilor de
evitare sau de eliminare a
blocajelor cu plutitori ~i gheturi,
in special 'in zonele podurilor ~i
pode\elor, forma\iunilor ·
toren\iale, cursurilor mici de
apa, vailor nepermanente,
prizelor pe apa ~i a evacuarilor
apei din intravilan.
- Asigura monitorizarea
cursuri"lor de apa $i a
amenaJarilor ·cu rot de aparare
'impotrjva inunda(iilor de pe raza
unitati~ adrninistrativ .teritoriale.

precizeaza masurile
initiale pentru
intensificarea monitorizarii
'in zonele potential a fi
afectate.
- Dispune ~i urmare~te
punerea in aplicare a
schemei de avertizare a
popula\iei, institu\iilor ~i
operatori lor economici din
unitatea administrativ teritoriala.
- Asigura
informarea/avertizarea
popµlatiei, institutiilor
publice locale ~i
operatori Ior .econ om ici , din
zonele .cu rise la inunda\ii,
d~ pe intreg ~eritori ul
;
unitatii administrativ
t~ritoriale, conform
schemei de avertizare aiarmare a popula\iei.
Asigura avertizarea
lqcuit6rilor din satele
apar[inatoare comunei prin
ir\termediul persoanelor
desemnate din cadrul
membrilor Comitetului
Local pentru Situatii de
Urgen\a.
-Dispune folosirea tuturo~
mijloacelor disponibile
pentru a asigura
avertizarea sau dupli caz,
alarmarea popilla\iei ~i
obiectivelor din zonele de
rise la inunda\ii.
-Anun\a popu la\ia, prin
intermediul posturilor
locale de radio ~i
televiziune sau a
membrilor Comitetului
0

-

;
!

:

;

;

!

.. ,
I

..
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pentru situa\ii de urgen\a
ale localita\ilor vecine,
- Elaboreaza mesajul de
avertizare ~i precizeaza
masurile initiale pentru
intensificarea monitorizarii
in zonele potential a fi
afectak,
- Dispune ~i urmare:?te
punerea 'in aplicare a
schemei de avertizare a
popula\iei, institu\iilor ~i
operatorilor economici din
unitatea administrativ teritoriala.
,
- Asigura infotmarea/
avertizarea institu\iilor
publice locale, operatori lor
economici ~i avertizarea
popula\iei din zonele cu
rise la inundat!i, de pe
'intreg teritoritil unita\ii
administrativ teritoriale,
conform schemei de
avertizare - alarmare a
populafiei.
- Asigura avertizarea
locuitorilor din satele
apartinatoare comunei,
prin intermedii.tl
persoanelor desemnate din
cadrul membrilor
Com1fotului Local pentru
Situa\li de Urgen\a.
- Dispune folosirea tuturor
mijloacelor disponibile
pentru a asigura alarmarea
popula\iei ~i obiectivelor
din zonele de rise la
inunda\ii.
- Dispune ac\ionarea
echipamentelor de
alarmare ~i transmiterea

actiunile de refacere
reconstruc\ie.
- Anal izeaza
capacita\ile de
interven\ie, stabilind
priorita\ile de ac\iune
pentru evacuarea
apei din imobile
(gospodari i,
obiective economicosociale).
- in situa\ia 'in care
resursele propri i sunt
insuficienle, solicila
sprijin din partea
institu\iilor cu
atribu\ii 'in dome11iu
(lnspectoratul
Jude\ean pentru
Situa\ii de Urgen\a evacuarea apei din
cladiri , unita\ile
teritoriale ale
Agen\iei Na\ionale
de lmbunata\iri
Funciare - evacuarea
apei din zonele
amenajate pentru
desecare, jandarmi,
armata, societati de
salubrizare ~i
canalizare ).
- lnterzice efectuarea
de bre~e 'in diguri
pentru evacuarea
apei acumulate 'in
incinte Iara acordul
prefectului ~i
aprobarea
Comitetu lui
Ministerial din cadru l
Ministerului
Mediului ~i
~i

(

:

'
:

i

..

i

Local pentru Situatii de
Urgen(ii ~i/sau Serviciului
Voluntar pentru Situatii de
Urgen(ii, dupii caz, cu
privire la activitii(ile
prioritare care trebuie
intreprinse.
-Asigurii efectuarea
patruliirii pe cursurile de
apii, de catre membrii
Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgen(ii.
- Coordoneazii miisurile
de evitare a blocajelor, in
special in zonele podurilor,
prizelor de apii, gurilor de
evacuare ~ i In alte puncte ,
critice de pe cursurile de
apa, inclusiv pe
formatiunile torentiale.
- . Dispune participarea
'
Serviciului Voluntar
pentru SituaFi de Urgenta
la actiunile operative
deSfii$urate de speciali$tii
unitiitilor detinatoare de
hicrari cu rol de apiirare
impotriva inunda(iilor.
- Dispune miisuri pentru '
localizarea apelor
reviirsate, precum ~i a
celor provenite din
infiltratii $i scurgeri de pe
versanti $i dirijarea lor in
albiile cursurilor de apa,
gravitational sau prin
porn pare.
- Conduce ac(iunile de
evacuare cu sprijinul
autoritii\ilor competente
(lnspectoratul Judetean
pentru Situatii de Urgen(a,
Politie, Jandarmerie).
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sem nalului "alarmii la
dezastre" ciitre popula(ie,
dupii caz.
- Anunta populatia, prin
intermediul posturilor
locale de radio $i
televiziune sau a
membrilor Comitetului
Local pentru Situatii de
Urgenta ~i/sau Serviciului
Voluntar pentru Situatii de
Urgen(ii, cu privire la
activitatile prioritare care
trebuie intreprinse.
- Asigurii efectuarea
patrularii pe cursurile de
apii, de ciitre membrii
Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta.
- Dispune participarea
Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta
la actiunile operative
desfii$urate de· speciali~tii
unitatilor detinatoare de
lucrari cu rot de apiirare
impotriva inundatijlor.
- Conduce actiunile de
evacu<!re cu sprijinul
autoritiitilor competente
(lnspectoratul Judetean
pentru Situatii de Urgenta,
Politie, Jandarmerie).
- Dispune activarea
Centrului de Conducere $i
Coordonare a Evacuarii
(CCCE).
- Stabile~te necesarul de
forte ~i mijloace, proprii,
in baza planurilor/
conventiilor de
colaborare/cooperare $i
define$te nevoile de sprijin

Schimbiirilor
Climatice.
- Identificii
institu(iile $i
persoanele
specializate in
vederea executiirii
salubriziirii ~i
apliciirii miisuri tor
sanitar - epidemice in
zonele afectate.
- ldentificii resurnele
financiare necesare
refacerii
infrastructuri i.
- Dispune masurile
pentru reluarea
activitatii institutiilor
$i operatorilor
economici afectati .
- Stabile~te
prioritatile de
acordare de ajutoare
materiale $i
financiare in vederea
refacerii
gospodiiriilor
afectate.

(
- Asigura cazarea
persoanelor sinistrate,
aprovizionarea cu apa,
alimente, bunuri de stricta
necesitate, acordarea de
asisten\a medicala ~i
identifica noi posibilita\i
de cazare temporara a
persoanelor sinistrate.
-Asigura adapostirea,
hranirea ~i acordarea de
asisten(a veterinara
animalelor evacuate.
- Asigura realizarea
dispozitivului de paza a
bunuri lor materiale prin
intermediul comandantul µi
for\elor de ordine.
- Analizeaza capacitatile
de interventie, stabi lind
prioritatile de ac(iune
pentru evacuarea apei din
imobile (gospodarii,
obiective economicosociale).
- In situa(ia In care
resursele proprii sunt
insuficiente, solicita sprijin
din partea institu(iilor cu
atribu(ii In domeniu
(lnspectoratul pentru
Situatii de Urgenta
Judetean - evacuarea apei
din cladiri, unitatile
teritoriale ale Agen(iei
Nationale de Imbunatatiri
Funciare - evacuarea apei
din zonele amenajate
pentru desecare, jandarmi,
armata, soc ietati de
salubrizare ~ i canalizare).
- Organizeaza distribuirea
apei potabile, alimentelor
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din partea Comitetului
pentru Situa(ii de Urgen(a
Jude(ean .
-Asigura realizarea
dispozitivului de paza a
bunurilor materiale prin
intermediul comandantulu i
for(elor de ordine.
-Asigura cazarea
persoanelor sinistrate,
aprovizionarea cu apa,
alimente, bunuri de stricta
necesitate, acordarea de
asisten\a medicala ~i
identifica noi posibilita\i
de cazare temporara a
persoanelor sinistrate.
-Asigura adapostirea,
hranirea ~i acordarea de
asistenta veterinara
animalelor evacuate.
-Organizeaza distribuirea
apei potabile, alimentelor
~i ajutoarelor umanitare
catre populatia afectata.
- ldentifica ~i directioneaza
spre taberele de sinistra(i,
forma\iunile ~i mijloacele
de acordare a primului
ajutor medical ~i sanitar
veterinar.
- Solicita institu(iilor ~i
persoanelor specializate
executarea salubrizarii ~i
aplicarea masurilor
sanitar-epidemice In
zonele afectate.
-Organizeaza activitatile
de cautare ~i identificare a
victimelor ~i persoanelor
date disparute.
-Pune la dispozi(ia
reprezentantilor direcpei

(

(
~i ajutoarelor umanitare
catre popul a(ia afectata.
- Identifica ~i directioneaza
spre taberele de sinistrati,
formatiunile ~i mijloacele
de acordare a primului
ajutor medical ~i sanitar
veterinar.
-Solicita institutiilor ~i
persoanelor specializate
executarea salubrizarii ~ i
aplicarea masurilor
sanitar-epidemice in
zonele afectate.

PRESEDINTE C.

PRI
ING.

COST:.;;;,:E~~
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sanitar-veterinare personal
specializat pentru
colectarea, transportul ~i
incinerarea animalelor
moarte.

Comuna FILIPESTII DE P ADURE
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

STOCUL MINIM DE MATERIALE SI MIJLOACE DE APARARE
IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE

Nr.
Crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13 .

DENUMIREA MATERIALELOR
~I MIJLOACELOR DE
INTERVENTIE
Motorina, benzina, lubrifianti, ulei
hidraulic ~i aditivi pentru motorina
Motofierastraie (druj be)
Polizoare drepte sau unghiulare
Cazmale cu cozi
Lopeti cu cozi
Tamacoape cu cozi
Sape cu cozi
Furci de fier cu cozi
Cangi de fier cu cozi
Barde pentru cioplit ~i topoare
Galeti pentru apa sau bidoane din
plastic
Aparat foto
Radio-telefoane fixe, portabile cu
acumulatori, modem-uri, radio,
acumulatori si piese de schimb

14. Telefoane mobile
15. Echipamente de prelucrare si

U.M.

NE CESAR

EXISTENT
LA
PRIMARIE

DEFICIT

buc.

-

-

-

buc.

3
3
50
50

2
2
40
40
40
25

Deficitul se acopera de la localnici.
Deficitul se acopera de la localnici.

-

1
1
10
10
2
10
5
1
3

ALTI DETINATORI DE MATERIALE SI
MIJLOACE DE APARARE (CANTITATE I
TELE FON)
Conform P.A.A.R. Filipestii de Padure
Conventie cu S.C.Mecca Plast S.R.L
Deficitul se acopera de la localnici.
Deficitul se acopera de la localnici.
Deficitul se acopera de la localnici.
Deficitul se acopera de la localnici.

50

7

43

-

2
1 receptor
Zefir
1 statie
emisiereceptie
10
25

-

50
30

Bue.

-

Bue.
Bue.

10
25 PC

26

-

0

-

Deficitul se acopera de la Jocalnici.
Deficitul se acopera de la localnici.

(

16.
17.

18.
19.
20.

transmitere automata a datelor
(microcalculator PC, modem, telefax)
Ruleta 20- 50 m
Sirene, difuzoare pentru alarma,
inclusiv materiale necesare montarii;
portavoce
Motopompe cu anexe ~i 150 ml
conducta sau furtun
Motocositori (multifunctionale),
Utilaje terasiere (buldozer, excavator,
screper, draglina cu cupa) ~i piese de
schimb aferente

21. Miniutilaj multifunctional (cu brat
pentru sapare ~anturi, foreza, freza de
zapada, plug de zapada, lama de
buldozer)
22. Remorca auto tractata
23 . Cisteme mono-ax (1,8-3,5 t)
24. Grupuri electro gene (portabile) cu
anexe pentru iluminat
25. Agregate pentru sudura electrica sau
oxiacetilenica ~i materiale de sudura,
truse aferente
26. Salopete din doc sau impermeabile
27. Manu~i de protectie
28. Pieptare avertizoare (reflectorizante)
29. Bocanci
30. Trusa medicala de prim ajutor
31. Materiale dezinfectante (var ~i
cloramina)
32. Otrava de ~oareci (produse
farmaceutice de uz veterinar)
33. Scari din lemn 4-6 ml
34. Vidanje

3

2
3 sirene/5,5

kw

-

1

1

-

3

1

2

1

1 buldoexcavator cu
lama si cupa

-

1
1

1 plug de
zapada
1 lama
buldozer
1
1

1

1

-

-

1 sudura
electrica

-

10
10
20

-

-

-

Bue.

-

1

-

kg

-

20

-

-

-

-

-

1
1

-

1

Bue.

27

Deficitul se acopera de la localnici.

-

S.C. PASTEUR, conventie

(
35 . Cangi PSI
36. Autoturism

Bue.

-

1

-

Bue.

-

4

-

Conventie

37. Produse farmaceutice (medicamente)
38. Televiziune prin cablu locala

-

Protocol de
colaborare

Primar,
Ing. Costel

28

-

I

Din care 2 autoturisme (5 locuri)-S.C. MARSAL
PRODUCTION GROUP S.R.L., conventie.
Conventie cu S.C. IRINA FARM S.R.L.
Protocol de colaborare cu S.C. ALBADA SISTEM
S.R.L. pentru transmiterea cu prioritate si gratuit
meseje de informare si avertizare.

CO MUNA

FILIPE~ll OE PADURE

{~002 dinOl ,ilJ201>
CONVENTIE NR.
'
PENTRU ASIGURAREA CU CARBURANTI, ULEIURl
NECESARE ACTIVITATILOR CE SE IMPUN IN SITUATII DE
URGENTA
Primaria Comunei FILIPESTII DE PADURE, cu sediul in comuna FILIPESTII DE
PADURE str. VALEA REA., nr.343 , tel:0244/386564, fax: 0244/386094, reprezentata prin Ing
COSTEL MORARESCU, primar, numita in prezenta conventie beneficiar;
I
I 1
' .
. Si
s.cf!f.C(Y:.f..t1fr:.f'!..~X~?!::f! sA. cu pi.met de, lucru ,in p2munaf!.~f.f?.fJ!!.~ ..cf..~Sf.., sat .... .. .,
cur#.~-?£~.~f.......... ., reprezentata prin~.~~~~~.-:--!fJ.t1!.:Y!.-\(.~f(Jenumita in prezenta conventie
executant;
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 3, litera a din OMAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea ~i asigurarca activitatii de evacuare in situatii de urgenta, in momentul
activarii planului de evacuare in situatii de urgen¢ civila, C.L.S.U. FILIPESTII DE PADURE trebuie
sa solicite CARBURANTI SI ULEIURI in scopul asigurarii conditiilor materiale ~i umane necesare
pregatirii ~i executarii actiunilor de evacuare pentru persoanele care se evacueaza, de pe raza comunei
FILIPESTII DE PADURE.
Conventia se va pune in aplicare la solicitarea beneficiarului atunci cand pe raza localitatii apar
situatii de urgenta care necesita asigurarea de COMBUSTIBILI SI ULEIURI locuitorilor comunei.
I. OBIECTUL CONVENTIEI

Art. 1- Obiectul prezentei conventii il constituie asocierea partilor
asigurarii de CARBURANTI SI ULEIURI in cazul unor situatii de urgenta.

mentionate in vederea

II. DREPTURI SI OBLIGATII:
Art. I- Beneficiarul este obligat ca dupa prestarea activitatilor de asigurare a necesarului de
CARBURANTI SI ULEIURI, sa plateasca, in termen de 30 de zile, costurile serviciilor prestate de
catre executant.
Art.2 - Executantul are obligatia sa asigure, la solicitarea pre~edintelui C.L.S.U., in timp util,
CARBURANTII SI ULEIURILE necesare locuitorilor comunei FILIPESTII DE PADURE;
- sa stabileasca in mod corect contravaloarea serviciilor prestate.

EXECUTANT,
BENEFICIAR
PRIMARIA COMUNEI FILI STII DE PADURE prin
PRI
ING. COSTEL

SC . .. .~.s~.~.~.....~.~~~....
prin

~

~· .. ~/

N r.

?I g f. I

COMUNA
FILIPE~Tll DE PADURE
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CONVENTIE
PENTRU APROVIZIONAREA CU PROD USE FARMACEUTICE
DE UZ VETERINAR NECESARE IN SITUATII DE URGENTA
Primaria Comunei FILIPESTII DE PAD URE, cu sediul in comuna FILIPESTII DE
PADURE, str. Valea Rea, nr. 343, tel:0244/ 386564, fax: 0244/386094, reprezentata prin Ing. Costel
Morarescu, primar, numita in prezenta conventie beneficiar;
si
SC PASTE UR FILIALA FILIPESTI S.R.L , cu sediul in comuna :FILIPESTII DE
PAD URE, sat .... .. -.. ... .. ., CUI: RO 1192894 7, reprezentata prin ing. Carmen Moisoiu, numita in
prezenta conventie executant;
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 3, litera a din OMAI nr. 1184/200{ pentru
aprobarea Normelor privind organizarea $i asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta., in
momentul activarii planului de:. evacuare in situatii de urgenta civila, C.L.S .U. FILIPESTII DF
PAD URE trebuie sa solicite produse farmaceutice in scopul asigurarii conditiilor materiale ~i umane
necesare pregatirii $i executa.rii aqiunilor de evacuare pentru persoanele care se evacueaza, de pe raza
comunei FILIPESTII DE PAD URE .
Conventia se va pune in aplicare la solicitarea beneficiarului atunci cand pe raza localitatii apar
situatii de urgenta care necesita asigura.rea de produse farmaceutice locuitorilor comunei.
I. OBIECTUL CONVENTIEI
Art. 1- Obiectul prezentei conventii il const1tme asocierea partilor mentionate in vederea
asigurarii de produse farmaceutice persoanelor evacuate in cazul producerii unor situatii de urgenta.

II. DREPTURI SI OBLIGATII
Art.1- Beneficiarul este obligat ca, dupa prestarea activitatilor de asigurare a necesarului de
produse farmaceutice, sa plateasca, in termen de 30 de zile, costurile serviciilor prestate de catre
executant.
Art.2- Executantul are obligatia sa asigure, la solicitarea pre$edintelui C.L.S .U., in timp util ,
produse farmaceutice pentru locuitorii c01mmei FILIPESTII DE PADURE;
- sa stabileasca in mod corect contravaloarea serviciilor prestate .

BENEFICIAR
PRIMARIA COMUNEI FILIPESTII DE

EXECUTANT,
S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.,
ING . C MEN MOlSOIU
.

,,~

\:J

ROMANI .A
JUDETUL
PRAHOVA
PRIMARIA
DE
PA.DURE

FILIPE~TII

Jud. Prahova, com. Filipe~tii de Padure, str. Valea Rea, nr. 343, tel. 0244/38.68.01, fax 0244/38.60.94, e-mail: primarie@filipestiidepadure.ro

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATll DE URGENTA

CONVENTIE

Incheiata in data de 25.08.2010 intre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
Filipestii de Padure si S.C. S.C. SC MARSAL PRODUCTION GROUP SRL,in
conforrnitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, art.8,10,11 ,Sectiunea 1 si a Legii lIT.
481/2004,art.28.
Prin prezenta conventie S.C. S.C. SC MARSAL PRODUCTION GROUP SRL cu sediul
in localitatea Filipestii de Padure se obliga sa raspunda solicitarilor C.L.S.U. in caz de
situatii de urgenta si sa pun3\la dispozitie urrnatoarele utilaje si mijloace de transport
I. PH-98-11PG ~c?\\M.J. ~nv-.
J ~~f

~:

PH-13-MPG

c,,.J~A!\M. .J Yz.,~ I

.

4.
5.
------------------------6.
7.
si personalul de deservire necesar.

S.C. SC MARSAL PRO UCTION GROUP SRL

ROMANIA
JUDE'fUL
PRAHOVA
PRIM.ARIA
DE
PA.DURE

FILIPE~TII

Jud. Prahova, curn. Filipe$1ii de Piidure, str. Valea Rea, nr. 343, tel. 0244/38.68.01, fax 0244/38.60.94, e-mail: primarie@filipestiidepadure.ro

CONVENTIE
PENTRU APROVIZIONAREA CU PRODUSE FARMACEUTICE NECESARE PERSOANELOR
EVACUATE IN SITUATII DE URGENTA
Primaria Comunei Filipestii de Padure, cu sediul in comuna Filipestii de Padure, str.Valea
Rea, nr. 343, tel:0244/386564, fax: 0244/386172, reprezentata prin ing. Coste! Morarescu, primar,
~~mita in prezenta conventie beneficiar;
~
SC IRINA FARM SRL, cu sediul in comuna FILIPESTII DE PAD URE, CUI ~ - ~ '/@;:!
reprezentata prin //tJ./fff ' M/atJ1-. .,f£
, numita in. prezenta conv ntie exec tant;
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 3, litera a din OMAI nr. 1184/2006 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea ~i asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgentii, in
momentul activarii planului de evacuare in situatii de urgenta civila, C.L.S.lJ. Filipestii de Padure
trebuie sa solicite produse farmaceutice in scopul asigurarii conditiilor materiale ~i umane necesare
pregatirii ~i executarii actiunilor de evacuare pentru persoanele care se e:vacueaza, de pe raza comuriei
Filipestii de Padure.
Conventia se va pune in aplicare la solicitarea beneficiarului atunci cand pe raza localitatii apar
situatii de urgenta care necesita asigurarea de produse farmaceutice locuitorilor comunei.
I. OBIECTUL CONVENTIEI

Art. 1- Obiectul prezentei conventii il constituie asocierea partilor mentionate in vederea
asigurarii de produse farmaceutice persoanelor evacuate in cazul producerii unor situatii de urgenta.
II. DREPTURI SI OBLIGATII
Art.1- Beneficiarul este obligat ca, dupa prestarea activitatilor de asigurare a necesarului de
produse farmaceutice, sa plateasca, in termen de 30 de zile, costurile serviciilor prestate de catre
executant.
Art.2- Executantul are obligatia sa asigure, la solicitarea pre~edintelui C.L.S.U., In timp util,
produse farmaceutice pentru locuitorii comunei Filipestii de Padure;
sa stabileasca in mod corect contravaloarea serviciilor prestate.
III. Termen de valabilitate a conventiei.
Art. 1. - Prezenta conventie se incheie incepand cu data de
valabilitate pana la data _ _ _ _ _ __

BENEFICIAR,
PRIMARIA COMUNEI
PRIN PRIMAR,
ing. COSTEL MORA

s.c.

si are

P,XE)i~TANT,

~'1 S.R.L.

ROMANIA
JUDE'fUL
PRAHOVA
PRIMA.RIA
FILIPESTII
DE
PA.DURE
Jud. Prahova, com. Filipe9tii de P8dure, str. Valea Rea, nr. 343, tel. 0244/38.68.01, fax 0244/38.60.94, e-mail: primarie@filipestiidepadure.ro

PROTOCOL DE COLABORARE

Incheiat intre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al localitatii FILIPESTII DE
PAD URE, reprezentat de Pre§edintele Comitetului, domnul Primar ing. Costel
J\.forarescu §i S.C. ALBADA SISTEM S.R.L.,
(_

Pompiliu Negoita, cu sediul in loca!itatea

r~prezentata

prin domnul Director

~)Jt:epJ) k /14'~ rHC€

.

Obiectul protocolului 11 constituie acordul Societatii de comunicatii prin cablu de
a transmite, cu prioritate §i gratuit, prin sistemul de televiziune prin cablu care opereaza
pe teritoriul comunei Filipestii de Padure, mesajele de avertizare despre iminenta
producerii unor dezastre sau producerea unor dezastre, la solicitarea Pre§edintelui
Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Comunei Filipestii de Padure.
Prezentul protocol de colaborare respecta prevederile art. 7 din Ordinul
Ministrului Administratiei §i Intemelor nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea §i asigurarea activitatii de in§tiintare, avertizare,
prealarmare §i alarmare in situatii de protectie civila.
....__ .o:;.;:...•

Drept pentru care a fast incheiat prezentul protocol astazi
doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

J__f_ 0~ . JDQ J_

lil

(

Comuna FILIPESTII DE P ADURE
Comitetul Local pentru Situatii de U rgenta

RAPORT ASUPRA STARII DIGURILOR DE AP ARARE

Nr.
crt.
1

Denumire dig (curs _de
apa)

Administrator

Situatia afectarii digului la ultimele viituri

La nivelul localitatii Filipestii de Padure nu exista diguri de aparare.

Modul de refacere a digului

(

Comuna Filipestii de Padure
Comitetul Local pentru Situatii de U rgenta
LISTA POTENTIALILOR POLUATORI

Nr.
crt.

C,urs de apa I Lac I
Acvifer

Poluanti periculosi
posibil a fi evacuati

Unitatea care
administreaza folosinta
de apa potential
poluatoare

Telefon I Fax I Adresa e-mail

'

La nivelul localitatii Filipestii de Padure nu exista poluatori pe cursurile de apa.

Presedinte C.L.S.U.,

35

Exista plan de
prevenire si combatere
a poluarilor
accidentale (perioada
de valabilitate)

I

I

I

\

Comuna Filipestii de Padure
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
BARAJE EXISTENTE PE TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Nr.
crt.

Curs de apa

Baraj

Administrator baraj

Telefon I Fax I Adresa e-mail

La nivelul localitatii Filipestii de Padure nu exista baraje.

36

Exista plan de actiune in caz de
accident la baraj (perioada de
valabilitate)

Comuna Filipestii de Padure
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Poduri cu sectiune subdimensionata si care necesita
supraveghere la debite mari sau la viituri

Nr.
Crt.
1.

Denumire
PODET TANTANICA/

Paraul Palanga
'-...-·

2.

PODET SPOIELE

Paraul Palanga

Elemente de
identificare
Pod beton
Lungime: 12 m
Latime: 6m
Inaltime: 2m

Pod beton
Lungime: 12 m
Latime:
6m
Inaltime: 2,5 m

Anul dobandirii
1950

1950

..

3.

PODETVALEA
ULMILOR

Paraul Palanga ·

Podet din tuburi
beton
Lungime: 10 m
Latime:
4m
Inaltime: 2m

Presedinte C.L.S
Primar,
Ing. Costel Morar
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1976

Observatii:
Sectiunea de
scurgere este
mica, existand
pericolul sa fie
inundate
aproximativ
5000 mp.
Sectiunea de
scurgere este
mica, existand
pericolul sa fie
inundate
aproximativ
10.000 mp.
Sectiunea de
scurgere este
mica, existand
pericolul sa fie
inundate
aproximativ
10.000 mp.

Legenda harta
1. Poduri cu sectiune subdimensionata (negru).
2. Sirena-sistem de alarmare(rosu).
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