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Inundaţiile
Inundaţiile intră în categoría dezastrelor naturale şi se
estimează că reprezintă aproximativ 40% din totalul
dezastrelor naturale din lume. Inundaţiile sunt calamităţi
des întâlnite – fie că e vorba de inundaţii locale care
afectează sate sau comunităţi mici, sau inundaţii pe scală
largă care afectează întreg bazinul unui râu şi mai multe
municipalităţi.
Durata unei inundaţii este variabilă. Inundaţiile pe terenuri
joase se extind treptat, pe parcursul mai multor zile, prin
contrast cu inundaţiile rapide care se extind fulgerător,
uneori fără semne prevestitoare. Inundaţiile fulgerătoare
sunt definite ca și cursuri de apă cu înclinaţie relativ mare
(>2%) cu volumen de apă variabile şi un volum de pat şi
sedimente suspendate disproporţionate faţă de debit.
Forma de bază a acestui proces de eroziune este o scurgere
torenţială, o acumulare de aluviuni torenţiale. Astfel de
inundaţii dau naştere unei unde de apă periculoase şi
distructive, care transportă noroi, pietre, ramuri de copaci
şi gunoaie.
Inundaţiile apar atunci când un curs de apă îşi depăşeşte malurile şi apa se revarsă. Inundaţiile iau
naştere în general datorită ploilor intense. Inundaţiile pot apare şi datorită ruperii şi revărsării unor
baraje datorită debitului excesiv de apă – dând naştere unei inundaţii similare celor fulgerătoare,
dar pe o scală mult mai amplă şi mai distrugătoare. Inundaţiile pot apare oriunde. Chiar şi cursurile
mici de apă, râurile, canalurile de drenaj pentru ploaie, sau canalele mici, aparent nepericuloase,
pot da naştere unui inundanţii pe scală largă.
Inundaţiile pot avea un impact major asupra vieţii oamenilor, în special în cazul în care zonele
inundate sunt locuite. Inundaţiile pot produce importante pagube materiale asupra clădirilor
rezidentiale şi comerciale, asupra infrastructurii, dar pot avea şi un impact negativ asupra sănătăţii
fizice şi mintale ca şi asupra altor aspecte ale vieţii sociale. Prin urmare, este foarte important să
existe o bună pregătire pentru a şti ce anume trebuie făcut înainte, în timpul şi după apariţia unei
inundaţii.
Aria inundată reprezintă suprafaţa de teren acoperită cu apă datorită inundaţiilor. Unda de viitură
este volumul de apă datorat creşterii debitului de apă în albia cursului de apă.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZ
DE INUNDAŢIE

1.1. Pentru autorităţile locale
Prevenţia inundaţiilor
ü Creaţi un Raport de evaluare a riscului la

inundaţii, precum şi planuri de
protecţie/protecţie şi salvare în caz de
inundaţii, conforme cu Legea Situaţiilor de
Urgenţă, pentru a determina pericolul de
apariţie a unor inundaţii şi a defini clar
măsurile de prevenţie.
ü Implementaţi măsurile necesare pentru
prevenirea şi controlul tehnic al inundaţiilor
(cu efectuarea
studiilor/ proiectelor/
cercetărilor necesare pentru stabilirea
măsurilor necesare) şi pentru creşterea
nivelului de siguranţă/protecţie la
inundaţii.
ü Identificaţi resursele disponibile precum şi
resursele tehnice, administrative,
materiale, financiare, umane şi
instituţionale pentru controlul inundaţiilor,
inclusiv prin pregătirea unor liste de necesar
anuale şi bugete.
ü Dezvoltarea şi implementarea măsurilor de
control ale inundaţiilor necesită existenţa
unor instrumente legale (protocoale privind
punerea la dispoziţie a forţei de muncă,

ü

ü

ü
ü

ü

ü

materiale şi echipamente, angajamente
privind forţa de muncă; protocoale privind
utilizarea unor spaţii publice şi/sau private
şi a unor instituţii pentru primirea
persoanelor din categorile afectate de
inundaţii; protocoale privind folosirea unor
mijloace de transport, rambursarea unor
cheltuieli pentru voluntari, etc)
In cooperare cu instituţiile responsabile,
asiguraţi-vă de existenţa/achiziţia unor
echipamente hidrologice pentru crearea
unui sistem de alertă la inundaţii.
Menţineţi în bună stare de funcţionare
structurile de protecţie (prin
repararea/reabilitarea celor slăbite) şi
reparaţi barajele existente sau construiţi
altele noi unde este necesar
Regularizaţi cursurile de apă, asigurând
spargerea gheţii formate în albie
Pregătiţi din timp evacuarea oamenilor,
animalelor şi organizaţi relocarea bunurilor
materialele şi culturale.
Împiedicaţi construirea de clădiri în ariile
supuse pericolului de inundaţie (luaţi în
considerare relocarea celor existente, dacă
există fonduri disponibile)
Luaţi orice alte măsuri necesare în
conformitate cu Legea Situaţiilor de
Urgenţă

In timpul inundaţiilor

După inundaţii

ü Urmăriţi informaţiile despre vreme şi
modificarea nivelurilor apelor pentru a
asigura supravegherea nivelului şi debitelor
cursurilor de apă
ü Asiguraţi-vă de existenţa unui sistem de
comunicare eficient şi alertaţi populaţia
situată în aval de acumulările hidrologice
ü Stabiliţi lista de acţiuni şi măsuri de
protecţie şi salvare în aria supusă
controlului autoritătii locale şi modul de
coordonare a măsurilor şi sarcinilor privind
protecţia civilă
ü Utilizaţi forţele de protecţie şi salvare,
fondurile pentru situaţii de urgenţă şi orice
alte resurse necesare
ü Asiguraţi participarea organizată a
resurselor umane şi materiale la protecţia şi
salvarea populaţiei şi bunurilor vulnerabile
(evacuare, management, asistenţă
medicală, etc); în paralel evaluaţi
necesitatea solicitării intervenţiei Armatei
sau a ajutorului internaţional, şi luaţi orice
alte măsuri necesare pentru a preveni sau
înlătura/minimiza consecinţele inundaţiilor.
ü Informaţi populaţia asupra necesităţii luării
măsurilor de evacuare.
ü Stabiliţi relaţii de cooperare cu alte
autorităţi locale, naţionale, sau agenţi
economici, după necesităţi, pentru a reduce
efectele inundaţiilor
ü Asiguraţi asistenţă psihologică populaţiei
afectate, membrilor echipelor de salvare şi
celorlalte categorii de cetăţeni, conform
necesităţilor

ü Asiguraţi adăpost şi asistenţă persoanelor

evacuate în situaţiile de urgenţă, inclusiv
punând la dispoziţie adăposturi temporare,
asistenţă medicală, asigurând apă potabilă şi
mâncare, asistenţă psihologică şi prin
asigurarea condiţiilor de viaţă
ü Reabilitarea terenurilor din punct de vedere
sanitar şi igienic şi sanitar şi tehnic, în oraş şi
alte facilităţi, în vederea prevenirii apariţiei
sau răspândirii infecţiilor şi/sau epidemiilor,
sau a altor probleme ce pot afecta populaţia
sau bunurile materiale.
ü Stabiliţi împreună cu autorităţile
responsabile valoarea pagubelor.
ü Coordonaţi implementarea măsurilor şi
sarcinilor de protecţie civilă, reconstrucţie
şi reabilitare, luând în considerare
necesitatea asigurării unei dezvoltări
sustenabile şi reducerea vulnerabilităţii şi
riscurilor la viitoare inundaţii.
ü Informaţi autorităţile Republicii şi
Provinciei asupra implementării măsurilor
de protecţie şi salvare a persoanelor,
identificate în Planul de Protecţie şi Salvare.
ü Propuneţi măsuri de îmbunătăţire a
sistemului de protecţie şi salvare din
teritoriul guvernului local.
ü Luaţi alte măsuri în conformitate cu Legea
Situaţiilor de Urgenţă.ith the Law on
Emergency Situations

2. PENTRU CETĂŢENI
Inaintea inundaţiilor
ü Vă rugăm să vă comportaţi responsabil, un
aruncaţi gunoi în râuri, canale şi cursuri de
apă.
ü Dacă există deja gunoi acumulat în albia
râurilor şi canalelor, alertaţi serviciile/
autorităţile responabile.
ü In oraşele unde ploile intense cresc riscul
de alunecare a terenului, un aruncaţi gunoi
şi un acoperiţi găurile de scurgere pentru
apa pluvială.
ü Dacă este posibil, pregătiţi saci de nisip
care pot fi plasaţi la intrarea în case în caz
de inundaţii şi închideţi toate deschiderile
prin care poate intra apa în casă.
ü Nu blocaţi cursurile de apă vara pentru a
acumula apă.
ü Dacă vă aşteptaţi ca subsolul dvs sau
parterul să se inunde, sau dacă aveţi puţin
timp la dispoziţie, puteţi să mutaţi
boilerul, instalaţia de încălzire a apei sau
alte aparate la un nivel superior.
Organizati-vă subsolul astfel încât în caz de
inundaţii pierderile/distrugerile să fie
minime, prin plasarea bunurilor pe un nivel
superior.
ü Asiguraţi-vă că ariile afectate de inundaţii
un intră în contact cu substanţe ce pot
afecta mediul.

In timpul inundaţiilor
ü Dacă locuiţi în avalul unui baraj, informaţivă asupra semnalelor de pericol, precum şi
de timpul avut la dispoziţie pentru
evacuare şi care zone sunt sigure în cazul
ruperii barajului.
ü Fiţi pregătit pentru cazul în care veţi fi
nevoit să părăsiţi casa – pregătiţi-vă un
rucsac sau plasă cu documéntele personale
şi lucrurile esenţiale (lanternă, fluier,
haină de ploaie, haine călduroase, cizme –
preferabil cizme de cauciuc, o sticlă cu apă
de băut, radio cu tranzistori şi baterii de

rezervă, chibrite, frânghie, etc),
deplasaţivă pe un teren înalt dacă este
posibil sau urcaţi la un nivel superior al
casei.
ü Dacă aveţi timp, securizaţi-vă casa
ü Nu obstrucţionaţi activitatea echipelor de
salvare
ü Urmăriţi evoluţia situaţiei în mass media şi
avertizările de inundaţii
ü Inchideţi alimentarea cu curent de la
comutatorul principal şi vă apropiaţi de
instalaţiile electrice.
ü Nu vă deplasaţi prin apa curgătoare. 15
centrimetrii de apă curgătoare sunt de
ajuns pentru a vă faces ă cădeţi. Dacă
trebuie să mergeţi prin apă, încercaţi să vă
deplasaţi prin apă care un curge. Utilizaţi
un băţ pentru a vă asigura de adâncimea
apei şi de stabilitatea terenului.
ü Nu conduceţi în ariile inundate. Dacă
maşina în care vă aflaţi e înconjurată de
apă, abandonaţi vehicolul şi deplasaţi-vă
spre un teren înalt, dacă e posibil.
ü Nu traversaţi cursuri de apă sau pârăuri pe
jos sau cu maşina.
ü Evacuaţi animalele domestice, sau, dacă
acest lucru nu este posibil, daţi-le drumul
afară din clădirile în care locuiesc.
ü Evitaţi alunecările de teren sau roci.

Opt paşi pentru a rămane sănătos în
cursul unei inundaţii

Ce să faceţi cu gunoiul în timpul
inundaţiilor

ü Utilizaţi doar apă îmbuteliată,
dezinfectată sau fiartă pentru băut,
spălatul mâinilor sau a dinţilor, prepararea
apei sau spălatul vaselor.
ü Mâncaţi doar hrană conservată sau din
containere care erau închise ermetic;
spălaţi-le cu apă curată înainte de a le
deschide.
ü Păstraţi mâncarea într-un loc uscat, curat
şi ventilat.
ü Utilizaţi ca toaletă doar locurile special
desemnate în acest scop (toalete
existente, mobile sau temporare)
ü Nu permiteţi copiilor să se joace în zone
unde s-a extins apă din zonele inundate
ü Dacă identificaţi mâncare stricată, resturi
de mâncare (de exemplu din frigidere
rămase fără electricitate sau care au intrat
în contact cu apa de la inundaţii) sau
animale moarte, un le atingeţi în nici un
caz, ci anunţaţi veterinarul sau inspecţia
sanitară.
ü Dacă aveţi oricare din următoarele
simptome: greaţă, mâncărimi, senzaţia de
vomitare, ochi roşii, leziuni, diareea, tuse,
nas înfundat, febră, înroşirea pielii, dureri
de cap sau musculare, consultaţi cel mai
apropiat doctorat.

Gunoiul atrage animale precum gândaci,
şoareci, muşte şi câini care pot transmite o
serie de boli. De aceea, este important să vă
asiguraţi că:
ü Gunoiul se aruncă doar în containere
destinate acestui scop
ü Gunoiul este ţinut departe de mâncare şi
apa de băut
ü Dacă identificaţi animale moarte, chemaţi
veterinarul sau inspecţia sanitară
ü Nu păstraţi mâncare conservată în
recipiente care au fost deja deschise şi nu a
fost consumată
ü Pentru mai multe informaţii, contactaţi cel
mai apropiat Departament de Sănătate
Publică şi Servicii veterinare
Aveţi grijă la apa de băut în timpul
inundaţiilor
ü In timpul inundaţiilor apa de băut poate
deveni prea poluată pentru a fi băută de
oameni şi animale. De aceea este necesar:
ü Ascultaţi doar notificările Institutului/
Departamentului de Sănătate Publică în
ceea ce priveşte starea apei de băut şi
siguranţa acesteia.
ü Folosiţi doar apă îmbuteliată, fiartă sau
dezinfectată pentru spălatul pe mâini şi
dinţi, prepararea mâncării şi spălatul
vaselor.
ü Containerele pentru păstrarea apei trebuie
spălate cu multă grijă, cu apă în care s-a
diluat clor
ü Intotdeauna acoperiţi containerele în care
se păstrează apa.
ü Pentru mai multe informaţii contactaţi cel
mai apropiat Departament de Sănătate
Publică.

După inundaţii
ü Urmăriţi ştirile privind proviziile de apă şi
calitatea apei de băut
ü Nu utilizaţi apa din inundaţii, deoarece
poate fi străbătută de cabluri de energie
electrică subterane, sau poluată cu noroi,
petrol sau scurgeri din canale.
ü Fiţi atenţi când vă deplasaţi pe teren ce a
fost acoperit cu apă, deoarece drumurile
pot fi deteriorate şi periculoase
ü Nu vă întoarceţi în case decât dacă
autorităţile competente consideră că
pericolul a trecut
ü Nu utilizaţi dispozitive electrice fără a le
verifica în prealabil
ü Curăţaţi şi dezinfectaţi toate suprafeţele
care au intrat în contact cu apa. Curăţaţi
zidurile şi podelele încăperilor inundate
folosind mănuşi. Noroiul rămas după
retragerea apelor poate conţine scurgeri
din canale colectare şi substanţe chimice.
ü Aruncaţi obiectele care nu pot fi curăţate.
ü Nu vă apropiaţi de clădirile înconjurate de
ape.
ü Aveţi grijă când intraţi în clădiri, deoarece
pot fi distrugeri ascunse
ü Reparaţi şi puneţi în funcţiune sistemele de
drenaj şi scurgere cât mai curând posibil,
din cauza riscurilor majore pentru
sănătatea populaţiei.
ü Dacă observaţi animale moarte, informaţi
autorităţile cu atribuţii în domeniu

Intoarcerea acasă după retragerea apelor
ü După ce apele s-au retras e important să
vedeţi dacă există riscuri care pun în
pericol viaţa unor familii.
ü Dacă clădirea rezidenţială sau comercială
este încă sub ape, informaţi autorităţile şi
serviciile competente pentru a vă ajută să
decuplaţi alimentarea cu electricitate şi
gaz
ü Este foarte important să vă verificaţi casa
în timpul zile pentru a detecta schimbările
de structură. Nu lăsaţi copii să se apropie
de casă, pentru a evita orice risc.
ü Dacă simţiţi miros de gaz nu intraţi în casă,
nu porniţi electricitatea, şi informaţi
autorităţile competente.
ü Puteţi da drumul sau oprii alimentarea cu
electricitate doar dacă sunteţi într-un loc
complet uscat. NU porniţi/opriţi
alimentarea cu electricitate sau aparatele
electrice dacă sunteţi în contact cu apa.
ü Dacă există încă apă în casă, intraţi purtând
cizme de plastic sau acoperiţi-vă
încălţămintea cu pungi de plastic. Nu daţi
voie apei să intre în contact cu pielea dvs.
ü Aceste proceduri trebuie realizate înainte
de a permite întoarcerea în casă a femeilor
însărcinate, copiilor sau bătranilor .
ü Pentru mai multe informaţii contactaţi cel
mai apropiat Departament de Sănătate
Publică şi autorităţile locale.

Curăţarea casei după retragerea
apelor

Intoarcerea în clădirile publice după
inundaţii

ü Femeile însărcinate, copii şi bătrâni nu
trebuie să stea în casă până când nu este
totul complet uscat şi curat.
ü Inainte de a curăţa casa în interior, aerisiţi
fiecare încăpere pentru cel puţin
jumătate de oră.
ü Spălaţi podelele şi zidurile cu detergent şi
apă şi utilizaţi întotdeauna mănuşi. După
aceea, luaţi legătura cu cel mai apropiat
Institut/Departament de Sănătate Publică
pentru a primi instrucţiuni privind
dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea.
ü Spălaţi-vă pe mâini cu apă curată şi săpun
după ce aţi terminat curăţenia.
ü Toate hainele şi materialele care au fost
sub ape trebuie spălate cu detergent şi
apă caldă
ü Este posibil ca după inundaţie să apară în
casă mucegai periculos pentru sănătate.
ü Dacă aveţi unul din următoarele
simptome: nasul înfundat, roşeaţă a pielii,
respiraţie îngreunată, prezentaţi-vă la
doctor cât mai curând posibil
ü Pentru mai multe informaţii luaţi legătura
cu cel mai apropiat Departament de
Sănătate Publică şi autorităţile locale

ü Asiguraţi-vă că nu există pericol de
alunecări de teren în zona clădirilor
publice (şcoli, grădiniţe, spitale, etc)
ü Deconectaţi electricitatea doar dacă
sunteţi într-un loc uscat.
ü Aerisiţi toate încăperile timp de cel puţin
jumătate de oră înainte de a intra
ü Faceţi curat doar utilizând cizme de
cauciuc sau încălţăminte acoperită cu
pungi de plasti şi mănuşi
ü Aruncaţi toate cărţile şi hârtiile afectate
de inundaţie.
ü Utilizaţi detergent şi apă, folosind mănuşi
pentru a spăla pereţii şi podeaua. După
aceea, contactaţi cel mai apropiat
Institut/Departament de Sănătate Publică
pentru a primi instrucţiuni privind
dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea.
ü Luaţi legătura cu autorităţile competente
pentru a verifica toate instalaţiile şi a
permite întoarcerea în clădire.
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