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Anexa nr. 1

Functia Institutia

1 Presedinte Primar Primaria TALPA Sat Talpa Biscoveni 0247898255 0766585156

2 Vicepresedinte Viceprimar Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0784204401

3 Membru Secretar Primaria TALPA Sat Talpa Biscoveni 0247898255 0784204402

4 Membru Sef S.V.S.U. Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0784204415

5 Membru Referent Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0767864895

6 Membru Medic Dispensarul comunal
Comuna Scurtu Mare, judetul 

Teleorman 0247434501 0734829744

7 Membru veterinar Dispensarul comunal Sat Rotaresti 0247434501 0733832018

8 Membru Muncitor Primaria TALPA Sat Talpa Posti 0247898255 0763639218

9 Membru Sofer Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0767939272

10 Membru Referent Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 07623266068

11 Membru Manager
Punct de Acces Public la 

Informatie Sat Talpa Ograzile 0247898255 0765250870

12 Membru Sef Post Politie Post Politie TALPA Sat Talpa Ograzile 0767892373

13 Membru Sofer Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0767036811

TABEL NOMINAL CU MEMBRII

Adresa domiciliu Tel Serviciu
Tel 

domiciliu Tel mobil
Func ţia în 

CLSU

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 
COMUNA TALPA

Nume şi 
prenume

Func ţia şi institu ţia unde lucreaza

BAROIU 
RAZVAN

JUMUGA 
COSMIN

TINCU ION

SERBAN 
CORNEL

VADUVA ION

SIRBU IONEL 
MARCEL

CORCODEL 
GABRIELA

APOSTEA 
FLORIN

Nr. crt.

OGARARU 
NELU

RABABOC 
BENONE

ANDREI 
MARINICA

SANDU ILIE

GHERSIN 
VICTOR



14 Membru Guard Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0784204413

15 Membru Director Centru de Batarani Sat Talpa Ograzile 0784024406

16 Membru Referent Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0765032315

17 Membru
Inspector 
primarie Primaria TALPA Sat Rotaresti 247898255 0760282937

    Prof.Rababoc Benone

CLSU  
Comuna Talpa

Primar,

Ghersin Victor

16.06.2013
Data

Întocmit

Preşedinte

OGARARU 
DUMITRU

OGARARU 
IULIAN GIGI

APOSTEA 
MARCEL

ZANFIR ION 



Anexa nr. 1

Functia Institutia

1 Sef COAT Sef SVSU Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0784204415

2 Membu Inspector Primaria TALPA Sat Rotaresti 0247898255 0248735159 0760282937

3 Membu Sofer Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0767036811

4 Membu Manager P.A.P.I Sat Talpa Ograzile 0247898255 0765250870

5 Membu Director Centru de Batrani Talpa Sat Talpa Biscoveni 0247898255 0784024406

6 Membu Secretar Primaria TALPA Sat Talpa Biscoveni 0247898255 0784204402

7 Membu Referent Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 0767864895

8 Membu Referent Primaria TALPA Sat Talpa Ograzile 0247898255 07623266068

TABEL NOMINAL CU MEMBRII

Adresa domiciliu Tel Serviciu
Tel 

domiciliu Tel mobil
Func ţia în 

CLSU

Ghersin Victor

Ogararu Dumitru

Sandu Ilie

Nr. 
crt.

TALPA

CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA
COMUNA

Nume şi 
prenume

Func ţia şi institu ţia unde lucreaza

Tincu Ion

Apostea Florin

Jumuga Cosmin 

Prof.Rababoc Benone

CLSU  
Talpa

Preşedinte

Ogararu Iulian Gigi

Baroiu Razvan

Primar,

Ghersin Victor

16.09.2013
Data

Întocmit



Institutie Nume si Prenume Telefon fix Telefon mobil
Primar RABABOC BENONE 0247898255 0766585156
Fix Primarie 0247898255
Fax Primarie 0247898255
Viceprimar Andrei Marinica 0247898255 0784204401
Secretar SANDU ILIE 0247898255 0784204402
Sef SVSU GHERSIN VICTOR 0247898255 0784204415
Politie SERBAN CORNEL 0767892373
Scoala PETRE VALERIA 0766679964

Întocmit

Data

Preşedinte

Localitatea ALBESTII DE ARGES1

TABEL NOMINAL CU MEMBRII 
NUMERELE DE TELEFON SI FAX ALE PERMANENTEI

COMUNA TALPA

GHERSIN VICTOR

16.09.2013

CLSU
TALPA 
Primar,

PROF. BENONE RABABOC



 
 

MONOGRAFIA  
Comunei Talpa 

 
 

Înființarea comunei Talpa datează , conform datelor transmise de către „ bătrânii ” zonei 
de prin anii 1386 – 1418 în vremea domniei  lui  Mircea cel Bătrân . Unele argumente , sigurele 
existente , care să ateste vechimea localității Talpa sunt : 
1. în istoria Romaniei se precizeaza că armata lui Tudor Vladimirescu, în drumul spre 
București , venind din Oltenia a trecut prin Talpa 
2. unii dintre bătrânii comunei au participat la razboiul pentru obținerea independenței, din 
anul 1877 de sub stăpânire otomană 
3. au existat chiar batrani care au fost improprietăriti cu pământ în timpul reformei agrare 
din anul 1864 din vremea lui Alexandru Ioan Cuza 
4. școlile din satele Talpa Bîscoveni și Talpa Ogrăzile sunt atestate documentar din anul 
1866 
5. hrisovul lui Matei Basarab, domnul Țării Românești , dat în aprilie 1638 
 Originea denumirii comunei „ Talpa ” , cât și a satelor componente se poate spune din 
mărturisirile bătrânilor , că au ținut seama de preocupările localnicilor , cât și a numelor unor 
persoane înstărite care aveau un rol de frunte în aceste sate . În forma actuală , comuna Talpa 
este alcătuită din 5 sate , fiecare având câte o legendă proprie. 
 Denumirea de „ Talpa ” provine de la preocuparea îndepărtată a oamenilor care au locuit 
pe acest teritoriu , asezăți de o parte și de alta a pâraului Clanița . Pe malurile acestui pârâu 
exista o pădure extrem de bătrână cu arbori foarte groși . Oamenii de aici aveau ca ocupație 
principală confecționarea de tălpi pentru construirea caselor care în acel timp se făceau din 
baârne . Oamenii iși construiau case cu prispe puse pe tălpi , iar locuitorii din satele vecine 
Slăvești , Tătărăști , Scurtu și mai departe spre Pitești , veneau la Talpa și cumpărau tălpi 
confecționate pentru construirea caselor –  de  aici  vine și  denumirea de Talpa – cât și de la 
zicala de prin părțile locului : „  hai la Tălpi să luăm lemnărie pentru casă ” sau „ Hai la Tălpi să 
facem case ”. 
 În trecut comuna Talpa era alcătuită din 8 sate : Talpa Bîscoveni , Talpa Ogrăzile , Linia 
Costii , Rotărești , Talpa Poștii , Talpa Lefești , Talpa Ionești și Talpa Trivale astăzi păstrându-
se numai primele 5.   
                               

Date Generale 
Comuna Talpa, este situata in partea de Nord- Est a judetului si reprezinta o unitate  

administrativ teritoriala puternica, cu aproximativ 2000 de locuitori care isi desfasoara activitatea 
in diverse ramuri si sectoare economice locale si judetene. 

Asezarea comunei intr-o zona de deal (dealurile subcarpatice) confera conditii prielnice 
dezvoltarii pomiculturii si agriculturi, ramuri in care este antrenata cea mai mare parte a fortei de 
munca. 

Se invecineaza la Nord cu comunele Scurtu Mare la Sud cu comuna Galateni, la Est cu 
comuna Trivalea Mosteni si la Vest comuna Cosmesti 

Accesul se face pe DJ 504 si 504B Alexandria – Trivalea Mopsteni - Talpa  
           Structura comunei este urmatoarea : 

- nr sate 5 (Talpa Postei,Talpa Ograzile, Linia Costii, Talpa Biscoveni, Roataresti.) 
- nr gospodarii  956 
- nr locuitori   2000 
- scoli   3 
- camine culturale  1 
- dispensare umane 1 
- dispensare veterinare 1 
- biserici   3 
- biblioteci   1 



- Societati Comerciale 30 
 
 

B. Analiza reliefului 

Relieful este integral de campie si apartine Campiei Romane. Pe teritoriul comunei Tapa este 
prezente urmatoarea subunitate,  Campia Burnazului ,  

 
C. Clima 

Clima este temperat continentala cu veri deosebit de calde si ierni mai blande, si precipitatii 
uniforme si in cantitati reduse. Vanturile dominante sunt cele din vest si est. 
              Caracteristicile generale ale climei sint : 
 

a) Temperatura aerului variaza mult datorita, in primul rand  influentei reliefului de 
campie. Temperatura medie anuala este influentata in mod direct de formele de 
relief si este de 8,8 grade C.  Analizind datele de la statia meteorologica Talpa din 
apropierea comunei in perioada 1964-1992 temperaturile maxime absolute ale 
aerului au depasit 35 C. Cea mai mare, de  36,5 C a fost inregistrata in 21 iulie 
1987 iar minima record de –31.5 C la 16 ianuarie 1963. 

b) Precipitatiile : Valoarea medie a precipitatiilor pe teritoriul comunei este de 800 mm 
pe an. Cea mai mare parte a precipitatiilor cad in lunile mai- iulie , iar cele mai 
putine in ianuarie-februarie.  

 
D. Reteaua Hidrografica 
Cea mai importanta apa ce strabate comuna de la nord la sud este paraul Clanita . 

 
SCURT ISTORIC  HIDROMETEOROLOGIC 
Valoarea medie a precipitatiilor pe teriroriul comunei este de 800mm pe an. Cea mai mare 

parte a precipitatiilor cad in lunile mai-iulie, Cea mai mare cantitate de precipitatii in perioada 
analizata a cazut in anul 1966 si a fost de 1020mm. Anul cu cea mai mica cantitate de 
precipitatii a fost in anul 1965 de 616mm. Maximum de precipitatii in 24 de ore a fost in ziua de 
29 iunie 1967 si 22 iunie 1983 in cantitate de 827mm. 

In anul 1974 in urma probelor tehnologice efectuate la vana de golire a Barajului Vidraru a 
avut loc o defectiune la vana in urma cereia a rezultat inundarea teranurilor de pe linga Raul 
Arges pe raza satelor Albestii Ungureni si Albestii Paminteni. 

In anul 2005 in urma ploilor torentiale care au acumulat 90 l / m2 in 24h, barajul Talpa 
Ograzile si paraul Clanita au iesit din matca inundand 15 de gospodarii, nefiind inregistrate 
pierderi de vieti omenesti sau animale. 
 
Pagube inundatii istorice : 

 
Data Sat Cauza Pagube 

09.11.2004 Talpa Postei Clanita - 0.3 km DC 
06.05.2005 Talpa Ograzile Clanita/Precipitatii - 0.5 km DJ 504B 

- 0.7 Km DC 
-2 podete 

04.08.2005 Talpa Biscoveni Precipitatii - 1 podete 
 

 
Întocmit 
Ghersin Victor 
 
Data 
13.09.2013 

 



 

SCHEMA 
FLUXULUI INFORMAŢIONAL OPERATIV-DECIZIONAL PRIVIND 

GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE 
INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, 
ACCIDENTE LA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SI POLUARI 

ACCIDENTALE 
        

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUATII 
DE URGENTA TELEORMAN 

Secretariatul tehnic permanent 
Tel : 0247 / 311113 
Fax : 0247 / 313143  

SGA TELEORMAN 
Centrul Operativ pentru 

Situatii de Urgenta 
generate de inundatii 

 
 

Tel:    0247 / 317906 
              0247 / 317905 
 

Fax:  0247 / 317905 

Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenţă al 
Judetului Teleorman 

 
 

 
Tel: 0247 / 3131113 

 
Fax: 0247 / 313143 

 
 

 
 
 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE 
URGENTA  TALPA 

Primărie 
Telefon 0247898255 
Fax : 0247898255 

Post Poliţie  
Telefon  mobil 
0767892373 
Fax  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit 
Ghersin Victor 
Data. 16.09.2013 

Statie 
meteorologică 

Statie 
hidrometrică 

 
 

Obiective afectabile 
Sat Talpa Ograzile 
 

- 5 case 
- 5 anexe gospodaresti 
- 3 ha pasune 
- pod beton pe DC 
- 1 baraje pamant 

 

Obiective afectabile 
Sat Talpa Biscoveni 
 

- 5 case 
- 3 anexe gospodaresti  
- 2 ha pasune 
- 0,7 km DC 
- pod beton pe DC 
 









MĂSURI PREVENTIVE, OPERATIVE ŞI DE REFACERE 
LA NIVEL LOCAL 

 
 

I. MĂSURI PREVENTIVE 
Asigură elaborarea:  
• schemei organizării avertizării şi alarmării populaţiei – după modelul transmis de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă; 
• schemei dispunerii echipamentelor de avertizare - alarmare şi zonele de acoperire; 
• situaţiei cu echipamentele de avertizare – alarmare dispuse în unitatea administrativ - teritorială; 
• lanţului de alarmare şi aducere a personalului propriu la sediul primăriei. 

 Numeşte personalul care asigură alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare/cartiere şi 
stabileşte modalităţi şi acţiuni concrete pentru transmiterea mesajelor de avertizare. 
 Numeşte personalul responsabil pentru acţionarea echipamentelor de alarmare şi stabileşte 
modul de acces la panourile de comandă a sirenelor, în cazul acţionării locale a acestora.  
 Încheie protocoale de colaborare cu mass-media locală pentru transmiterea prioritară a 
mesajelor de avertizare. 
 Stabileşte modalităţi de cooperare cu primarii localităţilor vecine/sectoarelor limitrofe, în 
situaţii de urgenţă. 
 Stabileşte personalul care execută serviciul de permanenţă.  
 Stabileşte locul unde se execută permanenţa şi asigură mijloacele şi echipamentele de 
comunicaţii. 
 Stabileşte procedura de instituire a serviciului de permanenţă în caz de inundaţii. 
 Se informează cu privire la asigurarea echipamentelor de alarmare de către deţinătorii de 
baraje, pentru zonele potenţial a fi afectate în caz de accidente la  acestea. 
 Stabileşte măsurile necesare pentru realizarea cooperării  în vederea utilizării echipamentelor 
de avertizare - alarmare aparţinând terţilor şi în alte situaţii decât cele pe care le-ar genera prin activitatea 
proprie.  
 Stabileşte împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, locul de instalare a 
echipamentului propriu unit ăţii administrativ teritoriale de ac ţionare centralizată (centrală de 
alarmare, concentrator, echipament de înştiinţare-alarmare etc.) a sirenelor şi responsabilităţile 
personalului numit pentru cuplarea semnalelor de alarmare/procedură/algoritmul de selectare a unei 
sirene, a unui grup de sirene sau a tuturor.  
 Asigură legăturile de comunicaţii  pentru acţionarea centralizată a echipamentelor proprii unităţii 
administrativ teritoriale de alarmare. 
 Solicită avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean pentru instalarea 
echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, mutarea acestora, precum şi pentru 
completarea/dezvoltarea sistemului de înştiinţare şi alarmare. 
 Dispune măsuri pentru menţinerea în stare de operativitate a echipamentelor de avertizare 
şi alarmare, precum şi pentru asigurarea siguranţei acestora, împotriva intervenţiei neautorizate, inclusiv 
a furtului. 
 Verifică periodic modul de funcţionare al sistemului de comunicaţii între CLSU şi IJSU / ABA 
Argeş Vedea 

Asigură, prin agentul de inundaţii, elaborarea Planului local de apărare împotriva 
inundaţiilor , cu asistenţă tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, filialei 
judeţene a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai altor deţinători de lucrări cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor.  
2.1.2. Asigură înaintarea planului pentru  verificare şi avizare către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean şi către Sistemul de Gospodărire a Apelor, şi spre aprobare preşedintelui Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - prefectul judeţului.  
 



Asigură identificarea în teren a obiectivelor expuse riscului la inundaţii  din revărsări de 
cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, ape interne, pe baza limitelor istorice cunoscute. 
 Identifică zonele critice care pot duce la creşterea riscului de inundaţii  (poduri şi podeţe 
subdimensionate, zone endemice de producere  a blocajelor de gheţuri, puncte critice la lucrările cu rol de  
apărare împotriva inundaţiilor,  puncte critice în amenajările de desecare care deservesc terenurile 
agricole, eroziuni de maluri, etc.). 
 Asigură extragerea din Planurile de acţiune în caz de accidente la barajele situate în amonte de 
unitatea administrativ – teritorială (după caz), a datelor relevante: limita de inundabilitate, timpul 
minim de propagare a undei de rupere până la localitate, înălţimea maximă a lamei de apă. 
 Analizează şi stabileşte zonele ameninţate de factorii de risc care impun evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor materiale.  

Stabileşte zonele care asigură protecţie populaţiei, bunurilor şi animalelor evacuate, precum şi 
spaţiile necesare primirii evacuaţilor. 

Stabileşte numărul de cetăţeni, instituţii publice şi operatori economici care se evacuează în 
raport de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă.  

Dispune realizarea situaţiei cu populaţia care se auto-evacuează, din numărul de cetăţeni stabiliţi 
pentru evacuare. 

Stabileşte raioanele de instalare a taberei de sinistraţi. 
Stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, cazării şi a alimentării cu energie electrică  

şi apă a populaţiei evacuate. 
Stabileşte măsurile necesare realizării cooperării pentru încheierea de convenţii/înţelegeri/planuri 

pentru prestări de servicii cu societăţi comerciale, unităţi sanitare, poliţie locală, în vederea asigurării  
logistice a acţiunilor de evacuare.  

Materializează pe planul de situaţie, toate zonele de inundabilitate şi numărul de persoane, 
animale şi bunuri ce trebuie evacuate, locurile unde se evacuează, în afara zonelor inundabile, populaţia, 
animalele şi bunurile, locul/sediul unde la nevoie, va funcţiona primăria (Comitetul Local pentru Situaţii 
de Urgenţă), locul de dispunere a celorlalte structuri după cum urmează:  Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă, operatori economici cu risc, operatori economici care pot sprijini acţiunile de 
intervenţie, structuri deconcentrate, servicii publice utilitare, etc). 
 Actualizează planul la orice modificare în ceea ce priveşte asigurarea logistică a evacuării (cazare, 
hrană, transport, puncte de primire etc.). 

Asigură stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de intervenţie, cu asistenţa tehnică a 
specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, corespunzător specificului acţiunilor de 
apărare din zona respectivă. 

Asigură prin bugetul local, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de 
apărare. 

Asigură fondurile necesare dotării Serviciilor Voluntare pentru Situa ţiile de Urgenţă  cu 
materiale şi mijloace specifice, conform  Normativului cadru de dotare. 
 Asigură cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare desfăşurării acţiunilor operative de 
intervenţie. 
 Dispune afişarea Planului de situaţie al localităţii pe care sunt delimitate zonele cu risc la 
inundaţii  din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi şi ape interne, la sediul primăriei şi pe 
pagina de internet a acesteia. 
 Dispune afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori folosite  pentru 
avertizările meteorologice şi hidrologice, măsurile minimale pe care trebuie să le ia populaţia, precum şi 
semnificaţia semnalelor de alarmare acustică. 
 Dispunea afişarea extrasului din Planul de evacuare cuprinzând punctele de adunare/îmbarcare, 
zona/zonele unde se constituie taberele de sinistraţi, locurile unde se dispune populaţia evacuată. 
 Dispune agentului de inundaţii organizarea periodică de adunări cetăţeneşti  cu participarea în 
principal a cetăţenilor aflaţi în zonele de risc la inundaţii, aşa cum au fost ele delimitate în Planul local de 
apărare împotriva inundaţiilor. 



 Conştientizează populaţia prin materiale de informare preventivă şi pe timpul controalelor 
executate de  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Analizează gradul de informare a cetăţenilor privind tipurile de risc şi modul de comportare în 
cazul producerii acestora. 
 Informează populaţia cu privire la necesitatea încheierii poliţelor de asigurare obligatorie a 
locuinţelor pentru situaţii de dezastre naturale şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor 
legale. 

Organizează periodic acţiuni pentru realizarea şi  întreţinerea şanţurilor şi rigolelor . 
Organizează periodic (îndeosebi la începutul primăverii) acţiuni pentru îndepărtarea 

materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de ap ă, inclusiv  de pe  formaţiunile 
torenţiale şi din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor.  
 Verifică modul în care unităţile de exploatare iau măsuri pentru ancorarea  materialului 
lemnos depozitat pe versanţi, în vederea evitării antrenării acestuia. 

Asigură introducerea hăr ţilor de risc la inundaţii în Planurile de Urbanism General (PUG). 
Nu eliberează autorizaţii de construire pentru noi locuinţe, în zonele  de risc la inundaţii . 
Efectuează demersuri pentru cuprinderea în bugetul local a fondurilor  necesare realizării 

lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local. 
Efectuează demersuri pentru atragerea de fonduri externe pentru realizarea lucrărilor cu rol 

de apărare împotriva inundaţiilor de interes local. 
Urmăreşte măsurile adoptate în cadrul comitetului de bazin de pe lângă Administraţia Bazinală de 

Apă cu privire la implementarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen 
mediu şi lung la nivel local. 

Coordonează nemijlocit exerciţiile de simulare pentru verificarea fluxului informaţional la 
nivelul unităţii administrativ - teritoriale. 

Conduce nemijlocit  exerciţiile de alarmare publică a populaţiei. 
Organizează cel puţin de două ori pe an, exerciţii în vederea pregătirii membrilor 

Serviciului Voluntar pentru Situa ţii de Urgenţă pentru participare la  acţiuni operative de intervenţie.  
Analizarea concluziilor exerciţiilor şi ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 

 



II. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENTIE 
 

COD GALBEN 
Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu 

privire la primirea unei avertiz ări  cod galben de inundaţii . 
Activează centrul operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale. 
Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor unor eventuale inundaţii. 
Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare a fi 

adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii. 
Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă. 
Asigură spaţiul şi instruirea personalului pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul 

la mijloacele de comunicaţii.  
Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă. 
Urmăreşte modul de transmitere/recepţionare a informaţiilor referitoare la derularea 

evenimentelor. 
Ţine permanent legătura cu Sistemul de Gospodărire a Apelor şi cu Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă Judeţean cu privire la evoluţia situaţiei în teren. 
Raportează la Centrul Operaţional Judeţean, informaţii privind măsurile instituite. 
Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale 

pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate. 
Asigură avertizarea/informarea  persoanelor care ar putea fi surprinse de creşterea 

debitelor pe cursurile de apă, aflate  în zonele izolate  (insule, zone de agrement etc.). 
Asigură informarea/avertizarea  populaţiei, instituţiilor publice   locale şi operatorilor 

economici, conform schemei de avertizare – alarmare. 
Asigură informarea populaţiei cu privire la măsurile adoptate de autorităţile administraţiei 

publice locale şi la regulile de comportare pe timpul manifestării fenomenului hidrologic periculos prin 
intermediul sistemului de comunicare existent la nivelul unităţii administrativ -  teritoriale, mass-mediei 
locale, cu ajutorul personalului propriu primăriei şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, etc. 

Asigură luarea măsurilor de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheţuri , în 
special în zonele podurilor şi podeţelor, formaţiunilor torenţiale, cursurilor mici de apă, văilor 
nepermanente,  prizelor de apă şi a evacuărilor apei din intravilan. 

Asigură monitorizarea  cursurilor de apă şi a amenajărilor  cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor de pe raza unităţii administrativ - teritoriale. 

Transmite informaţii deţinătorului, cu privire la eventualele deficienţe constatate la diguri, 
regularizări cursuri de apă, consolidări de mal şi amenajări de desecare.  

Dispune deţinătorilor de iazuri piscicole şi ai celorlalte acumulări mici, de pe raza unităţii 
administrativ - teritoriale, luarea măsurilor pentru evitarea unor eventuale accidente la acestea (asigurarea 
funcţionării corespunzătoare a evacuărilor). 



COD PORTOCALIU 
 

Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu 
privire la primirea avertizărilor cod portocaliu de inundaţii. 

Activează Centrul Operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale. 
Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor  inundaţiilor. 
Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare 

să fie adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii. 
Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă. 
Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii. 
Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înştiin ţărilor, 

prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice. 
Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă. 
Asigură continuitatea transmiterii/recepţionării informaţiilor referitoare la derularea 

evenimentelor. 
Dispune agentului de inundaţii întocmirea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor, 

conform prevederilor Anexei 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi 
internelor nr.1.422/192/2012.  

Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora. 
Asigură menţinerea legăturii cu Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor vecine. 
Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile 

iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate. 
Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor şi 

operatorilor economici din unitatea administrativ  - teritorial ă. 
Asigură informarea/avertizarea populaţiei, instituţiilor publice locale şi  operatorilor economici, 

din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unit ăţii administrativ teritoriale, conform 
schemei de avertizare – alarmare a populaţiei. 

Asigură avertizarea locuitorilor din satele aparţinătoare comunei prin intermediul persoanelor 
desemnate din cadrul membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura avertizarea sau după caz, 
alarmarea populaţiei şi obiectivelor din zonele de risc la inundaţii.  

Anunţă populaţia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, după 
caz, cu privire la activit ăţile prioritare care trebuie  întreprinse. 

Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe diguri, de către membrii Serviciului 
Voluntar pentru Situa ţii de Urgenţă. 

Coordonează  măsurile de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor, prizelor de apă, 
gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă, inclusiv pe formaţiunile torenţiale. 

Interzice efectuarea unor breşe în diguri, în vederea realizării de inundări dirijate pentru 
salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea 
Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 

Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei şi a obiectivelor situate în zona 
inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a unor construcţii hidrotehnice. 

Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative 
desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. 

Dispune măsuri pentru localizarea apelor revărsate, precum şi a celor provenite din infiltraţii 
şi scurgeri de pe versanţi şi dirijarea lor în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin pompare. 

Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).  



Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă 
necesitate,  acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a 
persoanelor sinistrate. 

Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate. 
Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul comandantului 

forţelor de ordine. 
Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din 

imobile (gospodării, obiective economico-sociale).  
În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită sprijin din partea institu ţiilor 

cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  Judeţean -  evacuarea apei din clădiri, 
unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare  - evacuarea apei din zonele amenajate 
pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare). 

Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia 
afectată. 

Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de acordare a 
primului ajutor medical şi sanitar veterinar.  

Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor 
sanitar-epidemice în zonele afectate. 



COD ROSU 
 

Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu 
privire la primirea unor avertiz ări cod roşu pentru inundaţii . 

Asigură funcţionarea permanentă a Centrului Operativ cu activitate temporară al unităţii 
administrativ - teritoriale. 

Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru diminuarea efectelor  inundaţiilor. 
Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare 

să fie adoptate în vederea gestionării riscului de inundaţii. 
Emite decizia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă. 
Propune, după caz, prefectului instituirea stării de alertă pe teritoriul unit ăţii administrativ 

- teritoriale, în funcţie de evoluţia fenomenelor. 
Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii. 
Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înstiinţărilor, 

prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice. 
Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă. 
Asigură continuitatea transmiterii / recepţionării informaţiilor referitoare la derularea 

evenimentelor. 
Dispune întocmirea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor, conform prevederilor 

Anexei nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu 
Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor 
nr.1.422/192/2012.  

Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora. 
Asigură menţinerea legăturii cu Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor vecine. 
Elaborează mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru intensificarea 

monitorizării în zonele potenţial a fi afectate. 
Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor şi 

operatorilor economici din unitatea administrativ  - teritorial ă. 
Asigură informarea/avertizarea instituţiilor publice locale, operatorilor economici şi 

avertizarea populaţiei din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unit ăţii administrativ 
teritoriale, conform schemei de avertizare – alarmare a populaţiei. 

Asigură avertizarea locuitorilor din satele aparţinătoare comunei, prin intermediul 
persoanelor desemnate din cadrul membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura  alarmarea populaţiei şi 
obiectivelor din zonele de risc la inundaţii. 

Dispune acţionarea echipamentelor de alarmare şi transmiterea semnalului “alarmă la dezastre” 
către populaţie, după caz. 

Anunţă populaţia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu 
privire la activit ăţile prioritare care trebuie  întreprinse. 

Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe diguri, de către membrii Serviciului 
Voluntar pentru Situa ţii de Urgenţă. 

Interzice efectuarea unor breşe în diguri, în vederea realizării de inundări dirijate pentru 
salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea 
Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 

Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei şi a  obiectivelor situate în zona 
inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje. 

Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative 
desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. 



Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).  

Dispune activarea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării  (CCCE). 
Stabileşte necesarul de forţe şi mijloace, proprii , în baza planurilor/convenţiilor de 

colaborare/cooperare şi defineşte nevoile de sprijin din partea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă 
Judeţean. 

Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul comandantului 
forţelor de ordine. 

Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă 
necesitate,  acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a 
persoanelor sinistrate. 

Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate. 
Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia 

afectată. 
Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de acordare a 

primului ajutor medical şi sanitar veterinar.  
Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor 

sanitar-epidemice în zonele afectate. 
Organizează activităţile de căutare şi identificare a victimelor şi persoanelor date dispărute. 
Pune la dispoziţia reprezentanţilor direcţiei sanitar-veterinare personal specializat pentru 

colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte. 



III. MĂSURI DE REABILITARE 
 
Emite dispoziţia privind constituirea Comisiei pentru evaluarea pagubelor produse de 

inundaţii.  
Dispune centralizarea pagubelor produse de inundaţii (fizic). 
Urmăreşte şi sprijină activitatea Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialişti, 

numită prin ordinul prefectului. 
Semnează Procesul Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse de inundaţii . 
Semnează Procesul Verbal de calamităţi  întocmit  de  către deţinători, pentru construcţiile 

hidrotehnice afectate de viituri. 
Asigură elaborarea şi transmiterea Raportului de sinteză privind efectele inundaţiilor, 

conform prevederilor Anexei 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi 
internelor nr.1.422/192/2012. 

Asigură anunţarea populaţiei, prin intermediul sistemului de avertizare-alarmare, cu privire la 
activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare. 

Urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de restricţie a consumului de apă şi alimente până 
la revenirea stării de normalitate . 

Coordonează reparti ţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie proprii  în zonele afectate. 
Asigură participarea cetăţenilor la acţiunile de refacere şi reconstrucţie. 
Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din 

imobile (gospodării, obiective economico-sociale).  
În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită sprijin din partea institu ţiilor 

cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  -  evacuarea apei din clădiri, 
unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare  - evacuarea apei din zonele amenajate 
pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare). 

Interzice efectuarea de breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără acordul 
prefectului şi aprobarea Comitetului Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 

Identifică instituţiile şi persoanele specializate în vederea executării salubrizării şi aplicării 
măsurilor sanitar - epidemice în zonele afectate. 

Identifică resursele financiare necesare refacerii infrastructurii. 
Dispune măsurile pentru reluarea activităţii instituţiilor şi operatorilor economici afectaţi. 
Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare materiale şi financiare în vederea refacerii 

gospodăriilor afectate. 



AVERTIZĂRI METEOROLOGICE 
 

C ANT IT Ă Ţ I DE  APĂ : - 25 l/mp în 1 oră
- 45 l/mp în 3 ore

C O D G AL BE N

C O D PO R TO C AL IU

C ANT IT Ă Ţ I DE  APĂ : - 35 l/mp în 1 oră
- 60 l/mp în 3 ore

C O D R O Ş U

C ANT IT Ă Ţ I DE  APĂ : - 50 l/mp în 1 oră
- 80 l/mp în 3 ore

P R AG UR I C R IT IC E  L A 
P R E C IP ITAŢII

 
 



 
 

AVERTIZĂRI HIDROLOGICE 
 

 
 
 

  Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei neconducând la pagube 
semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor 
activităţi sezoniere şi / sau expuse la inundaţii. CODUL GALBEN corespunde 
situaţiei de ATENTIE. 

 
 
 
 
 

  Risc de viituri generatoare de revărsări importante susceptibile de a avea 
impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi 
persoanelor . CODUL PORTOCALIU corespunde situaţiei de INUNDAŢIE. 

 
 
 
 
 

  Risc de viituri majore. Ameninţarea directă şi generalizată asupra siguranţei 
persoanelor şi bunurilor. CODUL ROSU corespunde situaţiei de PERICOL. 

 

COD GALBEN 

COD 
PORTOCALIU 

COD ROSU 



 Tab. 3 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 Talpa 

Situa ţia stocului de ap ărare împotriva inunda ţiilor 
 

Nr. 
crt. 

Denumire materiale şi 
mijloace de intervenţie 

UM Necesar  Existent Deficit Cum se 
acoperă 
deficitul 

Cap. A.            MATERIALE DE APĂRARE 
12 Saci de 50/80 cm pentru 

pamint din cinepa, iuta, 
polietilena si sfoara pentru 

legat saci 

buc 200 - 200 SC Rababoc 
SRL 

0766585156 

13 Funii subtiri pentru 
asigurarea oamenilor si 

uneltelor 

kg 25 - 25 SC Rababoc 
SRL 

0766585156 
Cap. B.            CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI 
18 Motorina l 100 100   
18 Benzina l 10 10   

Cap. C.            MIJLOACE DE INTERVENŢIE 
19 Lanterne buc 10 

 
3 7 

 
SC Rababoc 

SRL 
0766585156 

22 Cazmale si lopeti buc 40 40   
23 Tarnacoape si sape cu cozi buc 15 15   
24 Furci de fier si cangi fier cu 

cozi 
buc 15 10 5 SC Rababoc 

SRL 
0766585156 

26 Maiuri pentru compactat 
pamint 

buc 20  20 SC Rababoc 
SRL 

0766585156 
30 Topoare buc 10 10   

Cap. D.            MATERIALE DE CALCUL, MĂSURARE, TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE 
55 Telefoane mobile buc 10 10   
57 Echipamente de prelucrare si 

transmitere automata a 
datelor 

buc 1 1   

62 Ruleta buc 3  3 SC Rababoc 
SRL 

0766585156 
Cap. E.            MATERIALE FIXE DIVERSE 
68 Motopompa buc 2 2   
71 Buldoexcavator buc 1 1   
72 Tractor agricol buc 2 2   

Cap. F.            ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE, SIGURANŢĂ ŞI CAZARMAMENT 
74 Cizme de cauciuc scurte si 

lungi 
buc 20  20 SC Rababoc 

SRL 
0766585156 

75 Mantale de ploaie cu glugi buc 10  10 Primaria 
0247898255 



Nr. 
crt. 

Denumire materiale şi 
mijloace de intervenţie 

UM Necesar  Existent Deficit Cum se 
acoperă 
deficitul 

80 Centuri, veste si colaci de 
salvare 

buc 10  10 Primaria 
0248735005 

92 Trusa medicala de prim 
ajutor 

buc 10  10 Primaria 
0247898255 

99 Rangi de fier buc 3 3   
Cap. I.            MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA     
EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE 
113 Baraje absorbante plutitoare buc 5  5 SC PETROM  

SRL Videle 
0722761814 

115 Baloti de paie buc 50  50 SC Rababoc 
SRL 

0766585156 
116 Funie sintetica ml 150  150 SC Rababoc 

SRL 
0766585156 

121 Materiale absorbante tip spill-
sorb 

kg 30  30 SC PETROM  
SRL Videle 

0722761814 
 

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 
PRIMAR,  

Rababoc Benone 
 

 
Întocmit 
Ghersin Victor 
Data 

 



Date caracteristice privind  
localitatea 

 TALPA 
Nr. crt. Denumire  

sat  
Nr. de populatie Nr. de case Obiective social 

economice 
1 Talpa Posti 115 52 Biserica 
2 Talpa Ograzile 850 430 Scoala generala I - VIII 

Gradinita 
Primarie 
Biserica 
Centru de Batrani 

3 Linia Costii 315 105 Camin Cultural 
Dispensar uman 
Farmacie 

4 Talpa Biscoveni 556 240 
 

Scoala generala I - VIII  
Biserica 

5 Rotaresti 166 78 Scoala generala I-VIII 
Gradinita 

 
Căi de comunicaţii  

(Drumuri Naţionale, Judeţene, Căi Ferate)  
ce traversează localitatea 

Nr. crt. Denumire  
DN / DJ / DC / CF 

Lungime 
estimativă  

(km.) 

Sate ce sunt traversate de catre 
căile de comunicaţii 

1 DJ 506  
(Talpa Posti-Talpa 
Biscoveni) 

6 Talpa Posti, Talpa Ograzile, Linia 
Costii, Talpa Biscoveni. 

2 DJ 504B  
(Talpa Ograzile) 

2 Talpa Ograzile 

3 DC 259  
(Talpa Biscoveni - 
Rotaresti)  

4 Talpa Biscoveni - Rotaresti 

4 DC 260  
(Talpa Ograzile –
Linia Costii) 

2.6 Talpa Ograzile –Linia Costii 

 
 
 

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 
PRIMAR,  

RABABOC BENONE 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit          Data 
Ghersin Victor                       16.09.2013 



 
 
 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
AL COMUNEI TALPA 
 
 
 
 
TABEL CU CĂILE ŞI RAIOANELE DE EVACUARE IN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

GENERATE DE INUNDAŢII 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Curs de 
apă 

Locaţia 
(satul) din 

care se 
planifică 

evacuarea 

Raioane de 
evacuare 

Populaţia 
ce se 

evacuează 

Mijloace de 
transport 

Itinerarii 
de 

evacuare 

Talpa 
ograzile 

Scoala 
Generala 

Talpa 
Ograzile 

(1 ) 

20 Microbuz 
scolar 

DJ 504B 

Talpa 
Biscoveni 

Biserica 
Talpa 

Biscoveni 
( 2 ) 

25 Microbuz DC55 

1 Clanita 

Rotaresti Scoala 
Generala I-
IV Rotaresti 

(3) 

15 Microbuz DC 65 

 
 

RAIOANE DE EVACUARE  
 
 

1. Raionul Scoala Generala I-VIII Talpa Ograzile 
2. Raionul Biserica Talpa Biscoveni Sf.Nicolae 
3. Raionul Scoala Generala Roataresti I-IV 

 



 
 
 
 
 

MIJLOACE DE TRANSPORT / UTILAJE DISPONIBILE PENTRU  
SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire mijloc 
de transport / 

utilaj 

Proprietar Adresă Număr de 
telefon mobil 

1 Microbuz scolar Primaria Talpa TALPA 0248735005 
2 Tractor Primaria Talpa TALPA 0248735005 
3 Buldoexcavator Primaria Talpa TALPA 0248735005 
4 Camioneta Tabara Victor TALPA 0740331214 
5 Camioneta Vaduva Ion TALPA 0721744053 

 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 
PRIMAR,  

 
Rababoc Benone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Ghersin Victor 
 

 
 
 

Data 
16.09.2013 



Judetul Teleorman 
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Talpa Ograzile 
 
 
Către : 

ISU  Teleorman   Fax : 0247 / 317905;317906 
SGA Teleorman                       Fax : 0247 / 317905 
 

 
RAPORT OPERATIV  

privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase 
din data de 20.04.2014 

 
 

1. Modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos cantităţi cumulate de 
precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu 
echivalentul în apă al stratului de zapadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe 
versanţi), precum şi mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora 
cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi 
şi râuri , de la un raport la altul; 

2. Situatia pagubelor produse (estimativ-fizic). 
 

Nr. 
crt. 

Bazin hidrografic, 
municipiul, oraşul, 
comuna/localităţi 

aparţinătoare/ 
 

Curs de apă 
pe fiecare 
comună şi 
localitate 

aparţinătoare 

Obiective afectate 

Cauzele 
afectării pe 

fiecare 
localitate în 

parte 
1 Comuna Talpa. 

Satul Talpa Ograzile 
 
 
 

Clanita - 6 ha pasune. 
- 4 ha teren arabil 
 

- revărsare râu 
clanita 
 

2 Comuna Talpa 
Satul Talpa Biscoveni  
 

Clanita - 3 ha pasune 
- 2 ha teren arabil 

- revărsare râu 
clanita 
 

 
3. Măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazarea, 
alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi distribuirea obiectelor de primă necesitate 

 
4. Masurile necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor, propuse de Comitetul Local 

pentru Situatii de Urgenta al comunei Talpa. 

1. S-a instituie permanenta la sediul primariei ; 
2. S-a avertizat populatia si obiectivele social – economice asupra fenomenelor aparute 

(avertizari hidro – meteo, atingerea cotei de atentie); 



3. S-a verificat si s-a pregatit stocul de aparare impotriva inundatiilor; 
4. S-a urmarit cresterile de nivel ale apelor din ora in ora; 
5. S-a supravegheat punctele critice; 
6. S-a transmis informatii telefonice si Rapoarte Operative la SGA Teleorman si ISU 

Teleorman cu privire la aparitia si evolutia fenomenelor, precum si masurile interprinse; 
7. S-a convoaca Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, precum si personalul apt de 

munca si se actioneaza in zonele critice, acolo unde a fost cazul; 
8. S-au montat balize la barajul Talpa Ograzile pentru monitorizarea nivelului de apa din 

acesta; 
9. S-a facut sapatuiri pe cursul raului clanita pentru o mai buna dirijare a flixului de apa pentru 

a nu inunda gospodariile localnicilor; 
10. S-a dirijeaza fortele, materiale si mijloacele de aparare proprii in zonele afectate, iar in caz 

de necesitate; 
11. S-a actioneaza in continuare cu forte si mijloace proprii pentru lilmitarea efectelor produse, 

in functie de situatiile ivite; 
12. Nu s-a inregistrat victime omenesti sau pagube materiale; 

 
 

 
 
 
 

Preşedinte 
Comitet Local pentru Situatii de Urgenţă 

Primar  
RABABOC BENONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Ghersin Victor 
Sev SVSU Talpa 
20.04.2014 
 
 



Judetul Teleorman 
Comitetul Local pentru Situatii de UrgentA talpa 
 
 
Către : 

ISU  Teleorman   Fax : 0247 / 317905;317906 
SGA Teleorman                  Fax : 0248 / 317905 
 

 
RAPORT DE SINTEZA 

privind apararea impotriva inundatiilor, accidentel or la constructiile hidrotehnice si 
secetei hidrologice din localitatea TALPA 

in perioada de  
…………….. 

 
1. Evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare 

(cantităţi de precipitaţii căzute - precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la 
inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, 
debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime 
istorice, debite minime înregistrate pe cursurile de apă, cursuri de apă secate, zone în care s-a impus 
introducerea restricţiilor);  
 

2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de 
intervenţie operativă, măsuri de raţionalizare în folosirea apei, măsuri pentru asigurarea necesarului de apă în 
localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare/care nu dispun de sisteme centralizate de 
alimentare cu apă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de 
avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);  
 

3. Efectele fenomenelor hidrometeorologice, pagube fizic şi valoric 
 

Obiective afectate Bazin hidrografic, 
municipiul, oraşul, 
comuna/localităţi 

aparţinătoare/ 

fizic valoric 
(mii lei)  

Cauzele 
afectării 

ComunA TALPA.(Cod 
SIRUTA)…................... 
Satul Talpa 
Ograzile(Cod 
SIRUTA)…................. 
 

- Victime omeneşti 
- nr. persoane sinistrate 
- nr. persoane accidentate sau 
afectate de îmbolnăviri pe timpul 
producerii fenomenului periculos 
- nr. de case din care: 
          - distruse  
          - avariate 
- nr. anexe gospodăreşti: 
          - distruse  
          - avariate 

 
 
 
 
 
 
 
9 
6 
 
 

- revărsare râu, 
pârâu, vale 
nepermanentă 
(nominalizarea 
acestuia)  
- blocaje de 
gheţuri 
- scurgeri de pe 
versanţi 
- băltiri, ape 
interne 



- nr. obiective socio-economice şi 
administrative (se menţionează 
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, 
primăria etc.) 
- nr. obiective culturale 
- zone protejate 
- nr. poduri şi podeţe 
- km DN 
- km DJ 
- km DC 
- km CF  
- km străzi 
- km drum forestier 
- ha teren arabil 
- ha păşuni, fâneţe 
- ha păduri 
- km reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare 
- nr. fântâni 
- animale moarte 
- nr. construcţii hidrotehnice afectate 
(cu menţionarea denumirii, 
capacităţilor, deţinătorului) 
- reţele electrice, telefonice 
- reţele alimentare cu gaze naturale 
- pagube produse de poluări 
accidentale cauzate de inundaţii 
- alte pagube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ha 

- rupere dig, 
avariere baraj cu 
indicarea 
denumirii şi 
administratorului 
lucrării 
- incapacitate de 
preluare a reţelei 
de canalizare 
- alte cauze 
 
Pentru a răspunde 
cerinţelor 
Directivei 
2007/60/CE la 
cauze se vor 
adăuga, după caz, 
şi menţiunile: 
fluvială, pluvială, 
din apă freatică. 
 
 

TOTAL JUDEŢ 
Nr. total localităţi 
afectate......................... 

- Victime omeneşti 
- nr. persoane sinistrate 
- nr. persoane accidentate sau 
afectate de îmbolnăviri pe timpul 
producerii fenomenului periculos 
- nr. de case din care: 
        - distruse  
        - avariate 
- nr. anexe gospodăreşti: 
        - distruse  
        - avariate 
- nr. obiective socio-economice şi 
administrative (se menţionează 
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, 
primăria etc.) 
- nr. obiective culturale 
- zone protejate 
- nr. poduri şi podeţe 
- km DN 
- km DJ 
- km DC 

Valoare (mii lei) 



- km CF  
- km străzi 
- km drum forestier 
- ha teren arabil 
- ha păşuni, fâneţe 
- ha păduri 
- km reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare 
- nr. fântâni 
- animale moarte 
- nr. construcţii hidrotehnice afectate 
(cu menţionarea denumirii, 
capacităţilor, deţinătorului) 
- reţele electrice, telefonice 
- reţele alimentare cu gaze naturale 
- pagube produse de poluări 
accidentale cauzate de inundaţii 
- alte pagube 

 
4. Comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inunda ţiilor , 

modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri 
de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare 
pentru desecare, măsuri de exploatare adoptate la lacurile de acumulare şi derivaţii pentru suplimentarea 
debitelor pe râuri în vederea asigurării cerinţelor de apă pentru folosinţe. 
 

5.  „Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri”  întocmit după modelul de mai jos: 
 

Denumirea 
construcţiei/deţinător sau 

administrator/ 

Valoare (mii lei) Propuneri de surse financiare 
 pentru refacere 

ANAR……...................... 
Primăria…........................ 
Al ţi deţinători.................. 

 - buget de stat 
- buget local 
- surse proprii ale deţinătorilor 
- alte surse 

6. Harta cu impactul şi zonele afectate precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate 
cartografic, prin marcarea cu culoarea roşie a punctului sau sectorului afectat. 

7. Concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii  de apărare şi a sistemului 
informaţional decizional, a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a regulamentelor de exploatare, 
propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de apă, 
posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare); 

 
Preşedinte 

Comitet Local pentru Situatii de Urgenţă 
Primar  

RABABOC BENONE 
Intocmit, 
GHERSIN VICTOR 
 



OBIECTIVE INUNDABILE  
IN COMUNA TALPA 

 IN CAZ DE RUPERE A BARAJULUI TALPA OGRAZILE 
(Breşă baraj 200 m Qavarie = 451125 mc/s) 

 
Ac TALPA OGRAZILE 

- NNR / VNNR = 830.00 mdMN / 450.62 mil mc  – Nivelul normal de retentie 
- NME / VNME = 832.85 mdMN /  475.62 mil mc – Nivelul maxim de exploatare 
- NCOR / V cor = 834.00 mdMN / 485.32 mil mc   – Nivelul coronamentului 

 
Cota de atentie CA      830.25 mdM /  90 mc/s 
Cota de inundatie CI    831.10 mdM /  660 mc/s 
Cota de pericol CP     833.60 mdM /  1110 mc/s 

 
 

Elementele componente ale barajului TALPA OGRAZILE : 
  
 Descarcatorul de suprafata : 

o La cota 832.85 mdM,  se poate evacua un debit max de 260.0 mc / s 
o La cota 834.00 mdM,  se poate evacua un debit max de 432.2 mc / s 

Golirea de fund  
o La cota 830.00 mdM,  se poate evacua un debit max de 168.7 mc / s 
o La cota 832.85 mdM,  se poate evacua un debit max de 170.5 mc / s 
o La cota 834.00 mdM,  se poate evacua un debit max de 171.3 mc / s 

 
 

Comuna Talpa 
 

Timpul de propagare al debitului de 1125 mc/s in caz de rupere totala a 
barajului Talpa Ograzile  este de 60 minute pana la primul obiectiv inundabil.. 

Obiective posibil afectabile : 
 

- TALPA  
- Sat Talpa Ograzile 
- Sat Talpa Biscoveni 

 
 

 
 
Conform   

‘’ Plan de avertizare alarmare a obiectivelor econo mice si sociale situate in aval de ac. Vidraru ‘’  
SC Hidrocentrale S.A.  Sucursala Curtea de Arges – Sept.2004 

‘Documentatie privind regulamentul de exploatare al  ac. Vidraru pe R. Arges in vederea obtinerii 
auturizatiei de gospodarirea apelor” 

SC Aquaproiect S.A. - 2004 

 
 
 



 Tab. 6 
 
 

EVIDENŢA PODURILOR SI PODETELOR SITUATE PE RAURILE 
CADASTRATE IN LOCALITATEA 

TALPA 
 

Nr. crt. Denumire curs de 
apa cadastrat 

Denumire sat Denumire pod / 
podet 

(localizare) 

Corespunde 
sau nu clasei 
de importanta 

TALPA 
OGRAZILE 

Pod din beton pe 
canal de fuga al 

CHE (1) 

Da 

Pod din beton in 
plute pe canal de 

fuga CHE (2) 

Da 

1  CLANITA 

TALPA 
BISCOVENI 

Pod din beton 
peste albia veche  

Da 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 
PRIMAR,  

RABABOC BENONE 
 
 
Întocmit 
GHERSIN VICTOR 
Data 16.09.2013 


