
ORDIN nr. 1.422 din 16 mai 2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 

accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră 

 

 

 

 

ART. 29 (2) Primarii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 

fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 

hidrotehnice şi poluări accidentale: 

 
    a) asigură personalul şi condiţiile necesare pentru instituirea 

serviciului de permanenţă şi verifică modul de îndeplinire al 

acestui serviciu; 
    b) asigură mijloacele necesare şi stabilesc responsabilităţile 

pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc la 

inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 
    c) dispun agenţilor de inundaţii organizarea periodică a unor 

acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl 

prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse 

de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor; 
    d) asigură, prin agenţii de inundaţii, întocmirea planurilor 

locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 

accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri din care au fost 

excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de internet a 

instituţiei şi la sediul primăriilor; 
    e) asigură, prin agenţii de inundaţii, centralizarea datelor 

privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi 

întocmirea şi transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor 

Anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul regulament; 
    f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru 

constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de 

apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor 

accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreţinerea şi repararea 

construcţiilor hidrotehnice din administrare proprie şi întreţinerea 

albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor; 
    g) asigură 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; 
    h) dispun agenţilor de inundaţii afişarea în locuri publice a 

semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice 

şi hidrologice precum şi semnificaţia semnalelelor de alarmare 

acustică a populaţiei; 
    i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, supravegherea permanentă, pe timpul apelor mari a 

secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza 

localităţii pentru prevenirea inundaţiilor; 
    j) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri 

ale membrilor Comitetului local asupra atribuţiilor ce le revin 

pentru avertizarea/alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare 



comunelor; 
    k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă cu materiale şi mijloace specifice 

intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi accidente la 

construcţii hidrotehnice; 
    l) asigură întocmirea Proceselor verbale de calamităţi în 

vederea suplimentării surselor de apă potabilă pentru populaţie în 

perioadele de secetă hidrologică. 

 

 ART. 58 (2) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă: 
    a) asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit 

în vederea primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor 

hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judeţean/al 

Municipiului Bucureşti; 
    b) întocmesc şi transmit rapoarte operative conform Anexei nr. 8 

la prezentul regulament; 
    c) folosesc toate mijloacele existente pentru a asigura 

avertizarea şi/sau alarmarea cu prioritate a populaţiei şi 

obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii din revărsări de 

cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi şi accidente la construcţii 

hidrotehnice, aşa cum sunt ele delimitate în planurile locale de 

apărare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru 

producerea fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluărilor 

accidentale; 
    d) declanşează acţiunile operative de apărare în zonele 

periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare 

aprobate, constând în principal din supravegherea permanentă a 

zonelor de risc; dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, 

supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie 

de cotele maxime prognozate; evacuarea populaţiei, animalelor şi a 

bunurilor, conform Planului de evacuare în situaţii de urgenţă; 
    e) iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu 

plutitori şi gheţuri, în special în zonele podurilor şi podeţelor, 

prizelor de apă, de evacuare a apei din intravilan; 
    f) asigură participarea Serviciilor voluntare la acţiunile 

operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de 

lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor; 
    g) localizează apele revărsate, precum şi pe cele provenite din 

infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi le dirijează în albiile 

cursurilor de apă, gravitaţional sau prin pompare; 
    h) asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a 

populaţiei în perioade 

 

 


