
 

PLAN DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR, SECETEI 

HIDROLOGICE, ACCIDENTELOR LA CONSTRUCŢIILE  HIDROTEHNICE ŞI POLUĂRI 

ACCIDENTALE ALE BAZINULUI HIDROGRAFIC MUREŞ 

 

Dispoziţii generale 
 

 Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 

accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale este o activitate de interes naţional 

având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. 

 Atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

tipurile de risc specifice sunt cuprinse în „Regulamentul 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” aprobat 

prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 

1422/192/16.05.2012. 

 În sensul prezentului regulament, prin 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 se înţelege: 

 identificarea şi monitorizarea,  

 înştiinţarea factorilor interesaţi,  

 avertizarea populaţiei, 

 evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc. 

 Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligaţie 

pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru 

toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor şi a 

altor categorii defavorizate. 

 Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau 

distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi 

capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi: 

 să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător;  

 să doteze aceste lucrări cu aparatură de măsură şi control necesară pentru urmărirea 

comportării în timp a acestora; 

  să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol;   

 să organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform 

regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare 

împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de 



avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente 

la acestea şi planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. 

 În caz de secetă, când debitele de apă nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizaţi, se aplică 

restricţii temporare de folosire a resurselor de apă pe baza planurilor de restricţii şi folosire a apei 

în perioade deficitare. Măsurile stabilite în planurile de restricţii sunt obligatorii pentru toţi 

utilizatorii de apă. 

 

 

Lucrări cu rol de apărare 

 

 
Acumularea Zetea   Acumularea Cincis 

  
 

 

 

 

 
 

Dig Topa – Sighisoara    Acumulare Bezid 
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R. Bistra – Deda 2011  V. Ciunga – Ocna Mures 2010 
 

 

   
 

Bresare baraj Szejke - Odorheiu Secuiesc     
 

 

 

                      
 

Pr. Cuşmed – Crişeni 2010   Pr. Vârsag – Vârsag 2009 

 


