
SCENARIUL  
ACȚIUNII DE SIMULARE A PRODUCERII DE INUNDAȚII, 

în B.H. r. Arieș - Judeţul Alba 
 

23.06.2015 
 
 I. TEMA  
 

Activitatea CJSU Alba, ISU Alba, SGA Alba și a altor structuri implicate, precum 
și a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Cîmpeni,  pentru punerea în aplicare a 
măsurilor stabilite în Planurile de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale, în scopul limitării şi înlăturării efectelor inundaţiilor produse pe r. Arieș și a 
scurgerilor de pe versanţi.  

 
II. SCOPUL ACȚIUNII 

 
 Exerciţiul are ca scop următoarele :  

1. Îmbunătățirea pregătirii pentru apărare a tuturor factorilor județeni și locali cu 
responsabilități pe linia gestionării situațiilor de urgență generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice și poluări 
accidentale pe cursurile de apă ; 

2. Îmbunătățirea cunoașterii de către administraţia publică locală a procedurilor 
elaborate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru managementul riscului la 
inundaţii ; 

3. Îmbunătățirea conlucrării între toate structurile județene și locale implicate în 
gestionarea tipurilor de risc specifice; 

 
III. OBIECTIVELE ACȚIUNII  

 
Principalele obiective ale exercițiului sunt : 

1. Verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi 
hidrologic de avertizare - alarmare a populaţiei (până la nivelul fiecărui sat aparţinător 
unităţii administrativ-teritoriale); 

2. Verificarea modului în care membrii Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
cunosc prevederile Planului local de apărare împotriva inundaţiilor aprobat pentru 
perioada 2014-2017; 

3.  Verificarea modului de luare a deciziilor la nivel de CLSU; 

4. Verificarea instruirii agenţilor de inundaţii pe baza atribuţiilor ce le revin 
conform Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii. 

5. Verificarea modului de afişare la sediul primăriei a Planului de situaţie al unităţii 
administrativ - teritoriale, cu delimitarea zonelor inundabile, precum şi a semnificaţiei 
codurilor de culori folosite pentru avertizările meteorologice și hidrologice; 



6. Verificarea stocului de apărare împotriva inundaţiilor existent la nivelul fiecărei 
primării implicate în exercițiu. 

 
IV. LOCUL DE DESFĂŞURARE 

 
Exerciţiul se va desfăşura în sediile SGA Alba, CJSU Alba și al Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă Cîmpeni. 
 
V. PARTICIPANŢI  
 
În această acţiune, vor fi implicate următoarele structuri :  

1. Ministerul Mediului, Apelor şi  Pădurilor și Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă 
din cadrul M.M.A.P.; 

2. Administraţia Naţională de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Sibiu; 
3. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;  
4. Administraţia Naţională „Apele Romane"; 
5. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba - Grupul de Suport Tehnic pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii; 
6. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al jude ului Alba;  
7. Administraţia Bazinală de Apă Mure  - Centrul Operativ, Biroul Apărare i Biroul 

Hidrologie; 
8. Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba,  
9. Sistemul Hidrotehnic Arie  i Statia Hidrologică Cîmpeni; 
10. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Cîmpeni. 

 
 



 

 

 


