
IMPLICAȚI-VĂ!

pentru reducerea consecințelor negative  

produse de inundații



CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI? 

Fiecare cetățean din localitatea dvs. va trebui să înțeleagă că și el, la rândul său, trebuie să-și 
ia propriile măsuri individuale, de prevenire și de protecție a sa, a familei și a bunurilor sale, 
în completarea măsurilor pe care le iau autoritățile în managementul eficient al riscului la 
inundații.

Măsurile pe care autoritățile le iau sunt rezultatul unei combinații  ample dintre: 
•	 măsurile	şi	acţiunile	premergătoare	producerii	
fenomenului	(activităţi de prevenire, de protecţie  
şi de pregătire);		

•	 măsurile	şi	acţiunile	de	răspuns	în timpul 
inundaţiilor;

•	 măsurile	şi	acţiunile	post-inundaţii, de 
reconstrucţie şi învăţăminte deprinse ca urmare  
a producerii fenomenului.

Toate aceste măsuri și acțiuni 
vor fi cuprinse în Planurile	de	
Management	al	Riscului	la	
Inundații.
Planurile	de	Management	al	
Riscului	la	Inundații	sunt realizate la nivelul 
celor 11 bazine hidrografice, prin Administraţiile Bazinale de Apă (ABA) și coordonate de 
către Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR) și Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor (INHGA). 

Planurile de Management al Riscului la inundații vor cuprinde toate măsurile și acțiunile care 
trebuie	luate	de	către	toți	cei	implicați în managementul riscului la inundații (ministere, IGSU, 
ANIF, prefecturi, primării, consilii județene, consilii locale , etc.). Astfel, cetățenii vor fi preveniți 
mai eficient, vor fi protejați mai bine, iar consecințele negative pe care inundațiile le pot produ-
ce asupra lor vor fi cât mai limitate. 

Nu ezitați să ne contactați pe adresa noastră de email:  consultare.inundatii@rowater.ro

VĂ MULȚUMIM CĂ SUNTEȚI ALĂTURI DE NOI!

Planurile de management al riscului la inundaţii (P.M.R.I.) iau în considerare aspecte relevante, 

cum ar fi: zonele de extindere a inundaţiilor; zonele care au potențialul de a reţine apa din 

inundaţii (cum ar fi albiile majore cu retenţie naturală); obiectivele de mediu stabilite în 

conformitate cu articolul 4 din Directiva 2000/60/EC (Directiva Cadru Apă); aspectele de 

gestionare integrată a solului şi a apei; planificarea spațială; utilizarea terenurilor; conservarea 

mediului înconjurător etc. 

Nu este nimeni mai bun cunoscător al zonei locuite ca dvs., cel care trăieşte şi gestionează probleme-
le localității, ale județului. De aceea, avem nevoie de aportul şi experiența dvs., pentru ca, împreună 
cu specialiştii noştri, să găsim cele mai bune soluții. 

Administrația Națională ”Apele Române”, împreună cu Institutul Național de Hidrologie și  
Gospodărire a Apelor, vă propun un Catalog	de	măsuri	potenţiale	la	nivel	naţional	privind	
managementul	riscului	la	inundații.  
Tipurile de măsuri propuse urmăresc cinci domenii de acțiune: 

•		Prevenire		 	 •		Protecţie		 		 •		Pregătire	
•		Conştientizarea	riscului	la	inundaţii			 	 •		Refacere/Reconstrucţie	

În cadrul Catalogului de măsuri, propunem 23	de	tipuri	de	măsuri,	din	care	11 se înscriu în 
cadrul domeniului de acţiune Protecţie. 

Inundațiile sunt fenomene naturale ale căror riscuri nu pot fi anulate, ci doar limitate 
prin măsurile pe care autoritățile responsabile le iau în vederea reducerii efectelor 
negative produse de inundații. 



Planurile de Management al Riscului la inundații vor cuprinde toate măsurile și acțiunile care 
trebuie	luate	de	către	toți	cei	implicați în managementul riscului la inundații (ministere, IGSU, 
ANIF, prefecturi, primării, consilii județene, consilii locale , etc.). Astfel, cetățenii vor fi preveniți 
mai eficient, vor fi protejați mai bine, iar consecințele negative pe care inundațiile le pot produ-
ce asupra lor vor fi cât mai limitate. 

Nu ezitați să ne contactați pe adresa noastră de email:  consultare.inundatii@rowater.ro

VĂ MULȚUMIM CĂ SUNTEȚI ALĂTURI DE NOI!

Nu este nimeni mai bun cunoscător al zonei locuite ca dvs., cel care trăieşte şi gestionează probleme-
le localității, ale județului. De aceea, avem nevoie de aportul şi experiența dvs., pentru ca, împreună 
cu specialiştii noştri, să găsim cele mai bune soluții. 

Administrația Națională ”Apele Române”, împreună cu Institutul Național de Hidrologie și  
Gospodărire a Apelor, vă propun un Catalog	de	măsuri	potenţiale	la	nivel	naţional	privind	
managementul	riscului	la	inundații.  
Tipurile de măsuri propuse urmăresc cinci domenii de acțiune: 

•		Prevenire		 	 •		Protecţie		 		 •		Pregătire	
•		Conştientizarea	riscului	la	inundaţii			 	 •		Refacere/Reconstrucţie	

În cadrul Catalogului de măsuri, propunem 23	de	tipuri	de	măsuri,	din	care	11 se înscriu în 
cadrul domeniului de acţiune Protecţie. 

CE MĂSURI PROPUNEM NOI? 

IMPLICAȚI-VĂ!  

ÎMPREUNĂ, PUTEM GĂSI SOLUȚIILE CELE MAI BUNE!



ADMINISTRAȚIA	NAȚIONALĂ	"APELE	ROMÂNE"
Str.	Edgar	Quinet	nr.	6,	sector	1,	București

Telefon:	021	311	03	96;	
Telefon/Fax:	021	312	21	74;
website:	www.rowater.ro,	

email:	consultare.inundatii@rowater.ro

Planurile	de	management	al	riscului	la	inundații	vor	fi	puse	la	dispoziția	publicului,	prin	intermediul	paginilor	
de	internet	ale	instituțiilor	responsabile,	respectiv	ANAR	(www.rowater.ro),	INHGA	(www.inhga.ro)		

și	cele	11	ABA	(www.rowater.ro/aba),	în	data	de	22	decembrie	2015

INSTITUTUL	NAȚIONAL	DE	HIDROLOGIE		
ȘI	GOSPODĂRIRE	A	APELOR

Șos.	București-Ploiești	97,	sector	1,	București
Telefon:	021	318	11	15;
Fax:	021	318	11	16;	

website:	www.ingha.ro


