
cotei de atenţie CA cotei de inundaţie CI cotei de pericol CP

faza I de apărare la diguri şi 

gheţuri

faza a II a de apărare la diguri 

şi gheţuri

faza a III de apărare la diguri şi 

gheţuri

ISU Mureș va transmite 

avertizări hidrologice şi 

meteorologice comitetelor 

locale pentru situaţii de 

urgenţă şi centrelor 

operative cu activitate 

nepermanentă din cadrul 

fiecărei unităţi economice 

care are întocmit plan de 

apărare.

Avertizarea localităţilor din 

zone potenţial afectabile din 

revărsări de pâraie locale, 

revărsări de văi nepermanente, 

scurgeri de pe versanţi.

Supravegherea digurilor, 

barajelor mici, iazurilor 

miniere

Convocarea, în şedinţă 

extraordinară, a CJSU pentru 

stabilirea măsurilor ce se impun.

Avertizarea localităţilor potenţial 

afectabile; Transmiterea 

avertizărilor reactualizate la 

localităţi şi obiective

Transmiterea avertizărilor la 

localităţile vizate.

Convocarea în şedinţă 

extraordinară, a CJSU.

Dispunerea asigurării permanenţei 

la primării

Emiterea Ordinului prefectului de 

numire a comisiei, alcătuite din 

specialişti în construcţii, 

agricultură, drumuri, pentru 

evaluarea pagubelor produse de 

inundaţii.

MĂSURILE PREVENTIVE, DE INTERVENŢIE OPERATIVĂ ȘI DE REFACERE LA FIECARE DIN MĂRIMILE 

CARACTERISTICE DE APĂRARE PENTRU APĂRAREA UNOR LOCALITĂŢI ŞI OBIECTIVE, STABILITE LA 

NIVELUL JUDEŢULUI MUREȘ

În judeţul 

Mureș nu au 

fost stabilite 

zone de 

inundare 

dirijată

Măsuri la atingerea:

Măsuri după ieşirea din starea 

de apărare

praguri de avertizare la precipitaţii

Zone stabilite 

pentru 

inundarea 

dirijată în 

situaţii 

deosebite

Măsuri pentru 

avertizarea-alarmarea

populaţiei la primirea 

avertizărilor hidrologice 

şi meteorologice



Dispunerea acţiunilor de 

îndepărtare a  materialului 

lemnos şi a deşeurilor din 

albiile şi de pe malurile 

cursurilor de apă şi de  

asigurare a scurgerii apelor 

pluviale prin şanţuri şi 

rigole.

Dispunerea acţiunilor de 

îndepărtare a  materialului 

lemnos şi a deşeurilor din 

albiile şi de pe malurile 

cursurilor de apă şi de  

asigurare a scurgerii apelor 

pluviale prin şanţuri şi rigole

Dispunerea permanenţei la 

primării,  pregătirea materialelor şi 

mijloacelor de intervenţie 

operativă şi transportul lor în 

zonele critice.

Pregătirea spaţiilor pentru 

eventuale evacuări ale oamenilor 

şi animalelor.

Transportul materialelor, 

mijloacelor şi forţelor de intervenţie 

în zonele critice.

Pregătirea motopompelor de mică 

şi mare capacitate pentru evacuarea 

apei acumulate în localităţi şi pe 

terenurile agricole

Analizarea si aprobarea Proceselor 

Verbale de calamităţi ce se 

înaintează unităţilor administraţiei 

publice centrale în vederea 

promovării hotarârilor de guvern 

pentru alocarea sumelor necesare 

refacerii.

Îndepărtarea materialului 

lemnos rezultat din 

exploatarea perdelelor de 

protecţie, a utilajelor şi 

animalelor din zonele dig 

–mal.

Elaborarea şi transmiterea, 

conform fluxului, a rapoartelor 

operative privind efectele 

fenomenelor 

hidrometeorologice 

periculoase.

Pregătirea materialelor şi 

mijloacelor de intervenţie 

operativă şi transportul lor în 

zonele critice

Ancorarea, de către unităţile de 

exploatare, a depozitelor de 

material lemnos aflate în zona 

formaţiunilor torenţiale şi pe 

drumurile forestiere.

Evacuarea populaţiei şi 

animalelor, după caz.

Executarea lucrărilor de 

intervenţie operativă în zonele 

critice de pe cursurile de apă sau 

de la construcţiile hidrotehnice.

Pregătirea spaţiilor şi mijloacelor 

pentru evacuarea populaţiei şi 

animalelor, precum şie vacuarea 

populaţiei şi animalelor din zonele 

afectate

Ancorarea, de către unităţile de 

exploatare, a depozitelor de 

material lemnos aflate în zona 

formaţiunilor torenţiale şi pe 

drumurile forestiere

Elaborarea Rapoartelor de Sinteză 

privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase, în 

maxim 30 de zile de la încetarea 

enomenelor şi transmiterea 

acestora conform fluxului 

informaţional

Elaborarea şi transmiterea 

rapoartelor operative, conform 

fluxului informaţional.

Verificarea, de către deţinători, a 

instalaţiilor de evacuare a apelor 

pluviale de la iazurile miniere, 

asigurarea funcţionării în condiţii 

de siguranţă, a instalaţiilor 

hidromecanice de la barajele mici.

Verificarea, de către deţinători, a 

instalaţiilor de evacuare a apelor 

pluviale de la iazurile miniere, 

asigurarea funcţionării în condiţii 

de siguranţă, a instalaţiilor 

hidromecanice de la barajele mici.

Dispunerea măsurilor pentru 

evacuarea apei acumulate în 

incinte prin practicarea unor breşe 

în diguri numai după obţinerea 

aprobării CMSU din Ministerul 

Apelor și Pădurilor

În judeţul 

Mureș nu au 

fost stabilite 

zone de 

inundare 

dirijată



Supravegherea permanentă a 

digurilor, barajelor, iazurilor 

miniere, zonelor endemice de 

producere a blocajelor de gheţuri.

Efectuarea lucrărilor de 

supraînălţare şi consolidare la 

diguri şi baraje mici, a lucrărilor de 

remediere la iazurile miniere.

Elaborarea şi transmiterea 

rapoartelor operative, conform 

fluxului informaţional.

Supravegherea permanentă, a 

digurilor, barajelor, a digurilor de 

contur ale acumulărilor 

nepermanente intrate în funcţiune. 

Elaborarea şi transmiterea 

rapoartelor operative, conform 

fluxului informaţional.


