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Nr.inreg.: 14523
Data inreg.: 15.01.2020
Ora inreg.: 12:34:11
Proveniența: Administrația Bazinala de Apa Argeș Vedea Sistemul de Gospodărie a Apelor Ilfov
București
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - București
Cuprins: Adresa
Adresa .-București, strada
Adresa Lucrare:București, strada
Observații: AR09351029515, ref. Ordinul comun al ministrului apelor si pădurilor si al ministrului 
afacerilor interne nr. 459/78/2019; sol. reafisarea la avizier si publicarea pe site-ul primăriei, a 
documentelor menționate in adresa
Nr. File:8
Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru
luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,
joi: 8:30 - 18:30
Telefon
Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328
Serviciul Parcari: 021/341 0711
Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760
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Administrația Bazinala de Apă ARGEȘ-VEDEA 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București

Către,
Toate C.L.S.U. din municipiul București

în atentia:I
Domnilor Primari, în calitate de Președinți ai C.LS.U.

Spre știință:
- C.M.B.S.U. - Instituția Prefectului - municipiul București

i ADftîlNis’ RAȚiA NAȚIONALĂ “APSLI;
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Referitor: Ordinul comun al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, având ca efect 
producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de 
apă și poluări marine 7n zona costieră, privind publicarea pe site-ul primăriei a informațiilor pentru înștiințarea și protecția populației

în completarea adreselor noastre nr. 605/DP/12.07.2019 și nr. 12300/26.08.2019, prin care vă informam că în Monitorul 
Oficial Partea I nr. 558 bis din 8 iulie 2019, a fost publicat Ordinul comun al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor 
interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene 
hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, vă rugăm să dispuneți reafișarea la avizier și 
publicarea pe site-ul primăriei, a următoarele documente:

1. Semnificația codurilor de culori pentru atenționările și avertizările hidrologice;
2. Definițiile mărimilor caracteristice de apărare împotriva inundațiilor;
3. Copii după hărțile cu zonele iundabile, care fac parte din Planul de apărare împotriva inundațiilor;
4. Semnalele de alarmare acustică a populației;
5. Ghidul cetățeanului pentru situații de urgență -

httDs://www.igsu.ro/documente/informare oreventiva/ghid cetatean SU.pdf
6. Schema fluxului informational;
7. Alte documente pe care le considerați necesare pentru informarea și protecția populației privind riscul la inundații și 

modul de aJacționaîn situații de urgență.
în acest sens, vă transmitem atașat documentele sus menționate la punctele 1,2,4,5,6.

Cu această ocazie, vă retransmitem Manualul primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și 
secetă hidrologică aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice, ministrului afacerilor interne și ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 330/44/2178/2013.

B.S.U. nr.24/DP/10.01.2020

Șef Birou Situații de Urgență, 
Dana Petcu

o' / . '■

Alexandr

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

întocmit. 
Florina Bîrsan

Administrația Bazinala de Apă Argeș-Vedea
Cod Fiscal; RO 24427093 / 05.09.2008’

Cod IBAN: RO 93 TREZ 0465 02201X01 3903
Calea Câmpulung, Nr. 6-8, c.p. 110147
Pitești, Județul Argeș
Centrala tel. +40 248 223 449, Fax +40 248 220 878
Dispecerat tel. +40 248 220 599, Fax +40 248 211 549
Cabinet Director tel. +40 248 218 250

Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București
Cod Fiscal: RO 24427093 / 05.09.2008
Cod IBAN: R009TREZ706501701X012981 deschis pe
CF18319194, Trezoreria Sector 6 București
Splaiul Independenței Nr. 294, c.p. 060 031
Sector 6, București
Centrala tel. +40 213182 229, Fax +40 213182 220
Dispecerat tel. *40 213184 449, Fax+40 213182 228 Paginai dini
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Codificarea atenționărilor meteorologice și hidrologice
conform atenționărilor si avertizărilor transmise5 5

de Administrația Națională de Meteorologie și respectiv Institutul Național de Hidrologie
și Gospodărire a Apelor, conform ministrului apelor și pădurilor și al

ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019

ATENȚIONĂRI! AVERTIZĂRI METEOROLOGICE
Fenomenele meteorologice care fac obiectul atenționărilor / avertizărilor 

meteoroiogice sunt următoarele:
Vantputernic

Rloi:impoiiante'canțitatii^(pare'potPvea^șlcaracte/fțbren^^
D^eărc^bplpcfrice^pgnndi^^^ 

ilinspniSbâ^dent^^^ 
^dedl
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Tpff(pp^di^fPadiimePd)^peiPe

Mei

COD GALBEN - Atenționări meteorologice
Se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate vor fi 
temporar periculoase pentru anumite activități, dar altfel sunt obișnuite 

pentru perioada respectivă sau zona specificată.

COD PORTOCALIU - Avertizări meteorologice
Se aplica acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un 

grad de intensitate «mare.

COD ROȘU - Avertizări meteoiiologice
Se aplica acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, eu un 

grad de intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase.
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ATENȚIONĂRI / AVERTIZĂRI HIDROLOGICE 
Fenomenele meteorbiogice care fac obiectul atenționărilor! avertizărilor 

hidrologice suntsurm^barele:
Gi:eșteriJiîsfimnațe^de^niveluri^șiiilebițeî(im^ 

Bi'eșterilăfdificiăleideiniyelurnȘațo&țeievșlutieiffeiMede^  ̂ ■ '
^loiurii,i}oduriideigdi^^gbămdâiid^ldiobăjei^ 

iSsnon^edliOiMgigeifieND^&^gdlffbț^eiiSBaiged^r^dtsglBips^i^^

COD GALBEN - Atenționări hidrologice
Risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei, care necesită o vigilență 

sporită în cazul desfășurării^unor activități expuse la inundații.
Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, ipâraie și
rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale.

se pot produce depășiri
ale COTEI DE ATENȚIE/Tazei I de apărare.

viituri

CODlPORTOCALIU — Avertîzări.hidrologice ‘
Risc de ^viituri majore «generatoare de reVărsăiii «importante, «care'pot ‘ 

«conduce la inundarea deigospodărmși bbiective^socialheconomice.
De asemenea, se (pbt,produce scurgeri impoiitante pe versanți, 

torenți, ipâraie și viituri rapide ipe râurile mici eu posibile'efecte severe de 
«inundațiiilocale.

în secțiunile «monitorizate hidrom^rie, se pdt iproduce depășiri 
semnificative ăteOBIlEONUNDAȚIE/ Fazei a Iha de «apărarel(mai «mari^de 
20-30 cmi).

«Din cauza intensității «deosebite a fenomenelor hidrologice prevăzute 
a fi periculoase, se pOt«înregistra pagube economice însemnate și poate fi ‘ 
pusă în pericol viața«oamenilor.

«CDDIROȘU - Avertizări hidrologice
*Risc«de inundații'majore care ipoate necesita «adaptarea unor măsuri 

deosebite pentru ievaouarea oamenilor și bunurilor, mpunenea «de «restricții 
la folosirea podurilor și căilor de transport, exploatarea construcțiilor 
hidrotehnice, altele.

în secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri 
semnificative ale COTELOR DE PERICOL /Fazei a IH-a de apărare (mai mari 
de 20 - 30 cm).

Din cauza intensității majore a fenomenelor hidrologice prevăzute-a 
fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate și poate 
exista un-risc semnWcativîpentru viața oamenilor.
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Pragurile pentru precipitațiile măsurate, care pot avea impact asupra stării hidrologice, pentru 
care se emit informări de precipitații

a) pragul de atenție - precipitații care totalizează cantități de 15 l/mp in maxim 3 ore:

b) pragul de alertă- precipitații care totalizează 25 l/mp in maxim 6 ore;

ci pragul de pericol- precipitații care totalizează 25 l/mp/1 oră și care pot produce creșteri bruște de niveluri pe cursurile de apă, 
curgeri intense de strat de apă pe versanți.

La depășirea acestor praguri de precipitații se transmit valorile înregistrate de către personalul de specialitate din cadrul Administrației 
Naționale "Apele Române" conform fluxului informațional intern.

Mărimile caracteristice de apărare, definite în caz de inundații, sunt:

k. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă

a) Faza I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

b) Faza a II-a de apărare- atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălțimii dintre cota fazei I și cea a fazei a lll-a de apărare:

c) Faza a lll-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge ia 0.2 m -1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau 
sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depășirea unui punct critic.

B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secțiunile stațiilor fiidrometrice:
a) cota de atenție - C.A. - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilență 

sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații;
b) cota de inundație - C.l. - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea primului obiectiv;
c) cota de pericol - C.P. - nivelul la care pot fi necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea 

podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

C. Pentru acumulări fazele I, a ll-a și a lll-a de apărare sunt stabilite în funcție de nivelul apei în lac și de debitul afluent și se 
calculează de proiectant/expertîn ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenție (N.N.R.) și Nivel maxim de exploatare (N.M.E.j, stabilite și prin 
regulamentele de exploatare.

D. Pentru comportarea barajelor pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcție de:
a) nivelul apei în lac, când acesta depășește Nivelul Normal de Retenție (N.M.R.);
b) atingerea unor valori limită în comportarea construcției.
Valorile limită în comportarea construcției sunt:
a) pragul de atenție - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depășesc domeniul considerat normal, fără ca starea 

generală de stabilitate a construcției să fie modificată:
b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluția spre forme incipiente de cedare;
c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcției.

E. în cazul pericolului de inundații prin aglomerarea ghețurilor și revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi 
caracteristice:

a] fazaj- atunci când gheața se desprinde și sloiurile curg pe cursul de apă și apar mici îngrămădiri;

b) foza a ll-a - atunci când sloiurile de gheață se aglomerează și cresc nivelurile în amonte;

ci faza a lll-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau 
prin curgerea sloiurilor în ava! ca urmare a cedării zăporului.



ALARMĂ LA DEZASTRE

SEMNALELE
DE ALARMARE 
A POPULAȚIEI

Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

PREÂLARMARE AERIANA

Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.

ALARMA AERIANA

Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

ÎNCETAREA ALARMEI

Departamentul 
pentru Situații de Urgență

**«WRP"***

Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.



PLATFORMA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INUNDAȚII»

înaintea de producerea inundației
• Interesați-vă la primărie asupra zonelor inunda

bile din localitate.

• Nu vă construiți casa în zone inundabile.

• Asigurați în subsoluri pereți impermeabili pentru 
a evita pătrunderea apei.

• Construiți bariere pentru a opri pătrunderea apei 
în casă în caz de inundație.

• Curățați șanțurile și rigolele de scurgere, pentru a 
permite evacuarea apelor pluviale.

• Nu aruncați la întâmplare gunoaie menajere și 
resturi vegetale în albiile apelor curgătoare.

• Pregătiți rucsacul pentru situații de urgență.

• Participați la exercițiile de simulare organizate 
de serviciile profesioniste pentru situații de 
urgență și autoritățile locale.

în timpul producerii inundației
• Respectați recomandările transmise la radio sau 

televizor de autorități.

• Dacă este necesară evacuarea, deplasați-vă 
imediat spre o zonă înaltă din apropiere, preciza-

• tă de autorități.

• Dacă ați fost surprins de viitură, urcați-vă către 
părțile superioare ale locuinței sau pe acoperiș, 
până la sosirea echipelor de salvare.

• în cazul în care considerați că mai aveți timp, 
mutați obiectele importante la etaje superioare.

. Decuplați întrerupătorul general de energie 
electrică. Deconectați aparatele electrice.

• Nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți 
ud oristațiîn apă.

• întrerupeți instalațiile de alimentare cu apă și 
gaze.

• încuiați ușile casei și protejați ferestrele pentru a 
nu fi sparte de vânturi puternice, de curenții de 
apă sau de obiectele duse de curenții de apă.

• Evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri 
de refugiu, dinainte stabilite.

Dacă trebuie să părăsiți locuința, respectați pe 
cât posibil următoarele reguli:

• Nu vă deplasați prin curenți de apă: puteți să vă 
pierdeți echilibrul deplasându-vă prin curenții de 
apă de circa 15 cm înălțime.

• Nu vă deplasați cu autoturismul în zona 
inundată; în caz de inundație, la înălțimea de 
circa 20 cm apă, apa poate pătrunde în vehicul și 
poate cauza pierderea controlului. La înălțimea 
de circa 40 cm apă, vehiculul plutește. La 
înălțimea de 60 cm, majoritatea vehiculelor sunt 
luate de apă.
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fiipregătit.ro
PLATFORMA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INUNDAȚII

După producerea inundației
• Ascultați informațiile autorităților locale privind alimentarea cu apă potabilă 

a localității.

• Evitați zonele în care mai există apă: apa poate fi contaminată cu benzină, 
motorină sau resturi de la canalizare; de asemenea, poate fi încărcată 
electric de ia linii de tensiune înaltă sau cabluri electrice căzute la pământ.

• Evitați curenții de apă.

. Informați-vă în legătură cu zonele în care apele sau retras: drumurile ori podu
rile ar putea să-și fi diminuat rezistența și ar putea ceda sub greutatea 
mașinilor.

• Nu vă apropiați de zonele unde au căzut cabluri electrice și anunțați 
autoritățile despre aceasta.

întoarceți-vă acasă, doar dacă autoritățile au permis acest lucru!

Fiți atent când intrați în clădirile care au fost inundate:

• Rezistența acestora ar putea fi afectată, în special la nivelul fundației.

• Nu folosiți instalațiile de alimentare cu electricitate, apă, gaze decât după 
aprobarea operatorilor de specialitate.

• Curățați și dezinfectați toate obiectele care au fost în contact cu apa: există 
pericolul de îmbolnăviri serioase ca urmare a lipsei igienei și canalizărilor 
afectate.
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SCHEMA CENTRALIZATĂ A FLUXULUI INFORMAȚIONAL OPERATIV-DECIZIONAL LA NIVELUL 
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


