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Nr. Numele si prenumele
crt.
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La locul
de munca
Primar

In Comitet

1

Iliesi Traian

Presedinte

2
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Vicepresedinte

3

Males Mihai-Florin

Membru

4

Constandache Marian

Membru

5
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Membru

6
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Membru

7
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Membru

8
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Membru

9
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11
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Iliesi V.Traian
Balabasciuc Mugurel

Membru
Membru
Membru

12
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Membru

13
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Membru

14
15
16
17
18

Drelciuc Ioan
Iasinovschi Catalin
Tiplic Liviu
Motoc Florin

Membru
Membru
Membru
Membru

De la locul
de munca
Moldovita
0230336190
Viceprimar
Moldovita
0230336190
Secretar
Moldovita
0230336190
Agent politie Moldovita
0230337070
Sef ocol
Moldovita
0230336270
Sef ocol
Campulung
0230314746
Director
Moldovita
0230336170
Medic
Moldovita
0230336406
Medic
Moldovita
Medic veterinar Moldovita
Sef S.V.S.U.
Moldovita
0230336190
PTTR
Moldovita
0230336246
Administrator Moldovita
0230336102
Administrator Moldovita
Administrator Moldovita
Administrator Moldovita
Administrator Moldovita

PRIMAR
ILIESI TRAIAN

Adresa
De la domiciliu
0756065018
0784258413
1756065019
0726724976
0723638483
0744769532
0756065020
-

TABEL NOMINAL CU COMPONENŢA NOMINALĂ A C.L.S.U.
PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
MEMBRI

-ILIESI TRAIAN-primarul comunei
-IASINOVSCHI PETRU-viceprimarul comunei

-MALES MIHAI-FLORIN-secretarul comunei
-CONSTANDACHE MARIAN-agent post politie
-ZLEI GEORGEL-sef Ocol Silvic Moldovita
-JOLOBAI CRISTINEL-sef Ocol Silvic Tomnatic
-MITRIC DANUTA-director Grup Scolar ,,Vasile Cocea” Moldovita
-RUSU SORINA-medic de familie
-ATODIRESEI MAGDALENA-medic de familie
-ILIESI V. TRAIAN-medic veterinar
-BALABASCIUC MUGUREL-SORIN-sef S.V.S.U.
-PECK NICOLETA-sef Oficiul Postal
-BOSUTAR NICULAE-administrator SC,,VLADUT DEMACUSA” SRL
-DRELCIUC IOAN-administrator SC ,,CATALINA DOC” SRL
-IASINOVSCHI CATALIN-administrator SC ,,ARGELA-UNIVERSAL” SRL
-TIPLIC LIVIU-administrator SC ,,ROTIL-PREST” SRL
-MOTOC FLORIN-administrator ,,SC MOTOC TRANSCOM” SRL

NUMERELE DE TELEFON, FAX ADRESELE DE E-MAIL ALE PERMANENŢEI UNDE SE POT TRANSMITE AVERTIZĂRI, PROGNOZE,
DECIZII, DISPOZIŢII ŞI INFORMAŢII
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumirea instituției

Număr de telefon

Număr fax

Adresa e-mail

Primărie
Postul de poliție
Primar

0230/336190

0230/336190

primaria.moldovita@yahoo.com

0230/336070

0230/336070

0230/336190

0230/336190

primaria.moldovita@yahoo.com

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,

ILIESI TRAIAN

TABEL CU STOCUL MINIM DE MIJLOACE SI MATERIALE DE APĂRARE
Denumirea materialelor, utilajelor şi mijloacelor de transport

U/M

0

1

2

Necesare
3

Existente
4

buc
buc
m.c.
m.c.
buc.
kg
kg
kg
buc

50
50
0,2
0,5
17
1
20
20
200

50
50
0.2
0,5
17
1

kg.
mc

2,1
30

2,1

mp

70

70

litri

200
120
10

Buc
buc
buc

1
2
5

1
2
5

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

10
20
20
5
20
5
5
10

2
2
2
5

10
14
15
16
17
18
19
20
21

A. MATERIAL LEMNOS
Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m
Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m
Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml
Dulapi L = 4 m
Cozi de lemn pentru unelte
Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm)
Sârmă neagră Φ 2 - 4 mm
Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm
Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă

22
23

Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm
Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton,
piatră 200 – 1000 kg/buc.
25
Folii de polietilenă
B. CARBURANŢI, LUBREFIANŢI
26
Motorină, benzină, ulei pentru 48 ore funcţionare a utilajelor şi mijloacelor de
transport

27
37
40

41
44
45
46
47
48
49
50

C. MIJLOACE DE INTERVENȚIE
Motofierăstraie (drujbe)
Butoaie de tablă 100-200 l pentru utilaje de intervenţie
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)
Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă
Cazmale cu cozi
Lopeţi cu cozi
Târnăcoape cu cozi
Sape cu cozi
Furci de fier cu cozi
Căngi de fier cu cozi
Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de lemn

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

CANTITĂŢI

Nr.
crt.

50

De completat
5

6

20
20
150

SC VLADUT DEMACUSA
SRL

30

SC VLADUT DEMACUSA
SRL

8
18
18

De la populaţie
De la populaţie
De la populaţie

20

De la populaţie

5
10

De la populaţie
De la populaţie

200
120
10

5

75

Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale necesare montării;
buc
1
1
D. MIJLOACE FIXE DIVERSE
83
Motopompe cu anexe şi 150 ml conductă sau furtun
buc
1
1
85
Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper, draglină cu cupă)
buc
1
1
86
Tractor articulat forestier (TAF)
buc
1
1
87
Autobasculantă pentru transport materiale de intervenţie
buc
1
1
88
Automacara
buc
1
1
89
Autocamion cu remorcă
buc
1
1
101 Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru iluminat
buc
1
1
103 Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică şi materiale de sudură,
buc
1
1
truse aferente
106 Cizme de cauciuc scurte şi lungi
per
9
9
107 Mantale de ploaie cu glugă
buc
9
9
110 Salopete din doc sau impermeabile
buc
9
9
114 Veste şi colaci de salvare
buc
9
9
119 Trusă medicală de prim ajutor
buc
1
1
E. MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
163
165

Căngi PSI
Măşti de gaze

buc
buc

3
3

3
3

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,
ILIESI TRAIAN

SC MINAGAT SRL

PLANUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUĂRILOR
ACCIDENTALE
Ce este poluarea accidentală a apei ?
- Deteriorarea bruscă a calităţii resurselor naturale de apă
- Poluarea majoră – un eveniment care poate produce mari daune oamenilor şi mediului prin
emisii importante de substanţe periculoase
Din ce cauze se produc accidentele de poluare a apelor?
- Neglijenţa oamenilor în activităţile pe care le întreprind
- Lipsa controlului permanent al activităţilor care pot produce accidente de poluare
- Tehnologii învechite cuprinzând operaţii sau echipamente cu potenţial ridicat a
accidentelor
- Greşeli de proiectare şi/sau execuţie
- Greşeli de alegere a unor măsuri de prevenire a poluărilor accidentale
- Calamităţi naturale: inundaţii, alunecări de teren, cutremure, secetă, eroziunea solurilor
- Accidente în cursul operaţiunilor de transport
- Acţiuni intenţionate
Cum se manifestă o poluarea accidentală?
- Apariţia unor pete vizibile(de ulei sau produse petroliere), la suprafaţa apei
- Apariţia peştilor morţi sau a altor organisme acvatice moarte (raci, scoici, etc.) la
suprafaţa apei
- Schimbarea vizibilă a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust
(testarea prin gust se face numai în cazul apelor potabile, iar în caztul accidentelor de
poluarea poate avea consecinţe fatale)
Ce facem în cazul în care observăm semnalmente ale unui accident de poluare?
- Se anunţă prin orice mijloc: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Garda de Mediu
Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Bucovina„ Suceava.
- Se interzice utilizarea de către populaţie a apei pentru băut, pregătirea mâncării, spălat,
îmbăiat, adăpatul animalelor,udatul grădinilor etc.
- Se interzice consumul produselor alimentare (peşti, scoici, raci, carne, legume) din zonele
afectate
- Se va acorda sprijin în activitatea desfăşurată de reprezentanţii de gospodărire a apelor şi
ai Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR
ILIESI TRAIAN

ATRIBUȚIILE AGENTULUI DE INUNDAȚII
În conformitate cu revederile 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 planurilor 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 aaglomerări de gheţuri şi accidente
la construcţii hidrotehnice;
 Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de către primar prin fişa postului.

COMPONENTA NOMINALĂ A SVSU
Şef serviciu - BALABASCIUC MUGUREL-SORIN

Compartiment prevenire
-BALABASCIUC MUGUREL-SORIN
economici din subordinea primariei)
-MUCEA FLORIN
-HOBOTA COSMIN-MARIUS
-COMORITAN STEFAN
-SCUNDEA GHEORGHE-FILARET
-GIUMARA IOAN
-PAZAR SILVIU-ILIE
-CRAIUT CONSTANTIN
-MOROSAN MIHAITA
-POPOVICI MIHAI
-NAHNEBEDIUC MIHAI
-PROCOPIUC DUMITRU
-BURSUC LIVIU
-CHIRAS LIVIU
-POPESCU AUREL

-specialist(istitutii pulbice si operatorii
-specialist pentru Moldovita
-specialist pentru Moldovita
- specialist pentru Moldovita
- specialist pentru Moldovita
- specialist pentru Moldovita
- specialist pentru Moldovita
- specialist pentru Demacusa
- specialist pentru Demacusa
-specialist pentru Rasca
-specialist pentru Rasca
-specialist pentru Argel
-specialist pentru Argel
-specialist pentru Argel
-specialist pentru Argel

Grupa de interventie la autospeciala RENAULT:
-sef echipaj si conducator auto -Mitrofan Constantin
-servant 1
-Popovici Mihai
-servant 2
-Hojbota Cosmin-Marius
-servant 3
-Bursuc Radu-Ioan
-servant 4
-Bursuc Pavel
Grupa de interventie la speciala DODGE:
-sef de grupa si conducator auto -Nihchitean Dionisie
-servant 1
-Mucea Danut-Ionut
-servant 2
-Mucea Florin
-servant 3
-Comoritan Stefan
-servant 4
-Bursuc Liviu

Echipe specializate:
-transmisiuni-alarmare:
-Mitrofan Constantin
-Nahnebediuc Mihai
-Chiras Liviu

-cercetare-cautare,deblocare-salvare:
-Nichitean Dionisie
-Bursuc Pavel
-Comoritan Stefan

-sanitar-veterinara,evacuare:autosanitara FORD

-sef de grupa si conducator auto -Males Mihai-Florin
-asistent sanitar
-Smocot Lacramioara
-asistent sanitar
-Buburuzan Monica
-dr. veterinar
-Iliesi Traian
-dr. veterinar
-Pasinciuc Irina

-suport legistic:
-Nichitean Dionisie -caterpilar
-Bursuc Pavel
-autobasculanta
-Mitrofan constantin -autoturism

MĂRIMI CARACTERISTICE DE APĂRARE

a. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:
a) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului
exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
b) cota fazei a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la
jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
c) cota fazei a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub
cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a
dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.
b. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice:
a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un
interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi
expuse la inundaţii;
b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care
pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;
c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a
oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor
măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.
c. Pentru acumulări fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac
şi debit afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie,
denumit în continuare NNR şi Cota creastă deversor.
a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul
considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;
b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre
forme incipiente de cedare;
c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea
construcţiei.
d.În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se
stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici
îngrămădiri;
b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;
c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de
pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

Anexa nr. 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI M0LDOVITA

CONVENŢIE
Încheiată între Primăria Comunei Moldovita reprezentată prin primar
Iliesi Traian
şi SC ARGELA UNIVERSAL SRL reprezentată prin administrator
Iasinovschi Catalin,
privind acordarea de sprijin în situaţii de urgenţă cu următoarele materiale:
- Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m = 50 buc
- Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø 8-12 cm; L=1-3 m = 50 buc
- Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml = 0,2 mc
- Dulapi L = 4 m =0,5 mc
- Cozi de lemn pentru unelte = 17 buc
Aceste materiale vor fi folosite în situaţia producerii unor evenimente cum
ar f i : inundaţii,alunecări de teren, incendii etc.
Punerea la dispoziţie a materialelor se face la anunţul vicepreşedintelui
CLSU Moldovita d-nul Iasinovschi Petru
Plata pentru materialelor folosite se va face după terminarea acţiunii de
intervenţie.

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVITA
Primar
ILIESI TRAIAN
Nr.
din

SC ARGELA UNIVERSAL
Administrator
IASINOVSCHI CATALIN
Nr.
din

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVITA

CONVENŢIE
Încheiată între Primăria Comunei MOLDOVITA reprezentată prin primar
ILIESI TRAIAN
şi SC MINAGAT SRL reprezentată prin administrator ILIESI NARCIS,
privind acordarea de sprijin în situaţii de urgenţă cu următoarele materiale:
- Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) = 1kg
- Sârmă neagră Φ 2 - 4 mm = 8 kg
- Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm = 40kg
- Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă = 300 buc
- Sfoară pentru legat saci = 150 ml
- Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm = 2,1 kg
- Folii de polietilenă = 70 mp
Aceste materiale vor fi folosite în situaţia producerii unor evenimente cum
ar f i : inundaţii,alunecări de teren, incendii etc.
Punerea la dispoziţie a materialelor se face la anunţul vicepreşedintelui
CLSU MOLDOVITA d-nul IASINOVSCHI PETRU
Plata pentru materialelor folosite se va face după terminarea acţiunii de
intervenţie.

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVITA
Primar
ILIESI TRAIAN

Nr.

din

SC MINAGAT SRL
Administrator
ILIESI NARCIS

Nr.

din

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVITA

CONVENŢIE
Încheiată între Primăria Comunei Moldovita reprezentată prin primar
Iliesi Traian
şi SC MOTOC TRANSCOM SRL
privind acordarea de sprijin în situaţii de urgenţă cu următoarele utilaje:
- TAF= 1 buc
Aceste materiale vor fi folosite în situaţia producerii unor evenimente cum
ar f i : inundaţii,alunecări de teren, incendii etc.
Punerea la dispoziţie a materialelor se face la anunţul vicepreşedintelui
CLSU MOLDOVITA d-nul IASINOVSCHI PETRU
Plata pentru materialelor folosite se va face după terminarea acţiunii de
intervenţie.

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVITA
Primar
ILIESI TRAIAN
Nr.

din

SC MOTOC TRANSCOM

CODURI DE AVERTIZARE

Anexa nr. 2

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE PRIVIND EFECTELE
FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMUNA MOLDOVITA
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……....................

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

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
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează şcoala,

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

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.
PREŞEDINDE C.L.S.U. MOLDOVITA
PRIMAR,
ILIESI TRAIAN

LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELOR CU SECŢIUNI DE
SCURGERE SUBDIMENSIONATE LA CARE SE ASIGURĂ
SUPRAVEGHEREA PERMANENTĂ PE TIMPUL APELOR
MARI
Podeţ pe torent marginea râpei - sat Moldoviţa, pe uliţă, zona Hăuceni
Răspunde: Zaharia Mihai

Podeţ pe DJ 176 km 17+500 D=600mm - sat Moldoviţa, zona Hăuceni
Răspunde: Mitrofan Constantin
Podeţ pe DJ 176 km 18+000 D=800mm - sat Moldoviţa, zona Hăuceni
Răspunde: Zaharia Mihai
Podeţ pe DJ 176 ,km 34 - sat Argel, căpătul satului
Răspunde: Mihalciuc Ioan
2 podeţe tubulare D=1500 mm amonte confluenţă pr.Darieni cu pr. Demăcuşa pe pr. Demăcuşa,
sat Demăcuşa
Răspunde: Balabasciuc Mugurel

PREŞEDINDE C.L.S.U MOLDOVITA
PRIMAR,
ILIESI TRAIAN

CENTRUL OPERATIV
cu activitate temporara al comunei Moldovita,judetul Suceava

SEF CENTRU: -IASINOVSCHI PETRU-viceprimarul comunei
MEMBRI:
-MALES MIHAI-FLORIN-secretarul comunei
-BALABASCIUC MUGUREL-SORIN-sef S.V.S.U.
-MITROFAN CONSTANTIN-sofer PSI

OPIS
1.DISPOZITII LEGALE
1.1 Dispozitia primarului privind constituirea(reorganizarea)Comitetului Local
pentru Situatiide Urgenta(C.L.S.U.)si an Centrului Operativ cu Activitate
Temporara(C.O.A.T.)
1.2 Hotararea Consiliului Local pentru organizarea(reorganizarea) Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta
1.3 Componenta nominala a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
1.4 Dispozitia primarului de desemnare a agentului de inundatii
1.5Atributiile agentului de inundatie
2.TABEL NOMINAL CU COMPONENTA NOMINALA A C.L.S.U.
3.NUMERELE DE TELEFON,FAX ADRESELE DE E-MAIL ALE
PERMANENTEI (PRIMARIE,POLITIE ETC.) UNDE SE POT
TRANSMITE AVERTIZARI,PROGNOZE,DECIZII,DISPOZITII SI
INFORMATII
4.SCHEMA FLUXULUI INFORMATIONAL OPERATIV-DECIZIOANL
PENTRU APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR SI FENOMENELOR
METEOROLOGICE PERICULOASE
5.MASURI PREVENTIVE SI OPERATIVE CE SE INTREPRIND LA
NIVEL LOCAL
6.1 Masuri de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice si
poluarilor accidentale
6.2 Lista podurilor subdimensionate

7.TABEL CU STOCUL MINIM DE MIJLOACE SI MATERIALE DE
APARARE
8.PLANUL DE SITATIE A LOCALITATII
8.1 Planul de situatii
8.2 Marimi caracteristici de aparare
8.3 Coduri de avertizare

9.PLANUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR
ACCIDENTALE
ANEXE:
Anexa nr.1. Conventii incheiate pentru completarea stocului de mijloace si
maeriale de aparare
Anexa.nr.2 Continutul rapoartelor operative

