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                                                                                                NORMATIV – CADRU 

                                    DE DOTARE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE  ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR,                                                                                             

                                           GHEŢURILOR ŞI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE 

 
Nr. 

Crt. 

DENUMIREA MATERIALELOR ŞI 

MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE 
U.M. Necesar Existent Deficit  

CAP. A. - MATERIALE DE APĂRARE 

7. Chesoane metalice cilindrice pentru combaterea 

grifoanelor  
buc. 5 - 5 

 

11. Scoabe din oţel rotund (Ø 18-20 cm) buc. 500   

12. Saci biodegradabili buc. 500   

13. Saltele de protecţie buc. 1000   

14. Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø 8-12 cm; 

L=1-3 m 
buc. 300   

15. Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml  m.c. 1   

16. Dulapi m.c. 3   

18. Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) kg. 20   

19. Sârma neagră Ø 2-4 mm kg. 40   

20. Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm kg. 100   

21. Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă şi 

sfoară pentru legat saci 
buc. 500   

22. Funii subţiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor 

Ø 15-10 mm 
kg. 100   

23. Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton,  

 

mc 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5  

25. Folii de polietilenă (cantit.folie rezultată din 

aplicarea normativului se aproviz. eşalonat, câte 1/5 

din necesar)  

m.p. 
400 

 
    

26. Motorină, benzină, lubrifianţi, ulei hidraulic şi 

aditivi pentru motorină 
litri 100    

 

27. Motofierăstraie (drujbe) buc. 2   

 

28. Motodefrişătoare buc. 2   

32. Autoturisme de teren cu două diferenţiale dotate cu 

staţii de emisie-recepţie şi alte echipamente 

specifice  

buc. 1   

33. Vagoane - dormitor echipate cu utilităţi (rulote) buc. 1   

36. Containere pentru materiale şi echipamente de 

protecţie, cazarmament, alimente nealterabile, 

bucătărie mobilă 

buc. 1   



37. Butoaie de tablă 100-200 l pentru utilaje de 

intervenţie 
buc. 20   

40. Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori 

reîncarcabili, felinare electrice 12-24V şi alte 

mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezervă 

(încărcător acumulatori, baterii de rezervă, becuri, 

felinare electrice) 

buc. 10 0,2 1 

41. Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni pentru apă  buc. 5   

44. Cazmale cu cozi buc. 20   

45. Lopeţi cu cozi buc. 20   

46. Târnăcoape cu cozi buc. 2   

47. Sape cu cozi buc. 5   

48. Furci de fier cu cozi buc. 10   

49. Căngi de fier cu cozi buc. 10   

50. Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau tărgi de lemn buc. 5   

51.  Maiuri mecanice tip “broască” buc. 1   

52. Ciocane diferite buc. 5   

53. Cleşte de cuie combinat buc. 5   

54. Patent izolant buc. 2   

55. Barde pentru cioplit şi topoare buc. 20   

56. Găleţi pentru apă sau bidoane din plastic buc. 2   

57. Binoclu buc. 1   

58. Aparat foto buc. 1   

      

60. Rezervor combustibil buc. 1   

64. Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, 

modem-uri, radio, acumulatori si piese de schimb 
buc. 2   

65. Telefoane mobile buc. 1   

66. Echipamente de prelucrare si transmitere automata a 

datelor (microcalculator PC, modem, telefax) 

set 
1   

73. Ruleta 20 – 50 m buc. 2   

77. Maşină de umplut saci cu nisip (cu productivitate 

mare) de trecut la mijloace 
buc. 1   

CAP.D. - MIJLOACE FIXE DIVERSE 

87. Autobasculantă pentru transport materiale de 

intervenţie 
buc. 1   

 

101. Grupuri electrogene (portabile) cu anexe pentru 

iluminat 

 

 

buc. 

1   

102. Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de 

reflectoare); 

- cablu pentru iluminat 

- izolator pentru prinderea cablului, fasunguri, 

întrerupatoare, becuri etc. 

 

buc. 

m.l. 

buc. 

2   



103. Agregate pentru sudură electrică sau oxiacetilenică 

şi materiale de sudură, truse aferente 
buc. 1   

105. Paturi pliante echipate cu saltele, perne şi 2 seturi de 

paturi şi lenjerie/pat 
buc. 20   

106. Cizme de cauciuc scurte şi lungi per. 20   

107. Mantale de ploaie cu glugă buc. 20   

108. Bucătarie mobilă buc. 1   

 

110. Salopete din doc sau impermeabile buc. 20   

111. Costume izopren buc. 20   

112. Căciuli de blană ecologică sau vătuite buc. 20   

113. Mănuşi de protecţie buc. 20   

114. Veste şi colaci de salvare buc. 20   

115. Pieptare avertizoare (reflectorizante) buc. 20   

116. Bocanci buc. 20   

120. Calorifere electrice  buc. 1   

125. Spray şi creme insecticide set 1   

 

126. Prăjini din lemn de esenţă tare pentru dirijarea 

sloiurilor 
buc. 10   

 

127. Scânduri de răşinoase pentru asigurarea oamenilor 

(3-4 cm grosime, 20 cm lătime, 4-5 m lungime) 
buc. 15   

128. Răngi de fier 2-4 m lungime buc. 5   

129. Motofierăstraie pentru gheaţă (drujbe cu lamă de 

40-50 cm) 
buc. 2   

130. Bile pentru spart gheaţa buc. 2   

131. Burghiuri pentru gheaţă buc. 2   

132. Scări din lemn 4-6 ml buc. 4   

133. Cordiţe de salvare şi asigurare buc. 4   

134. Pungi din polietilenă pentru încărcătura explozivă buc. 100   

135. Cuie de diferite mărimi kg. 5   

136. Bandă adezivă role 15   

137. Bandă izolatoare role 15   

138. Sârmă neagră ml. 50   

CAP.F . - MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE 

140. Materiale absorbante tip spill-sorb kg. 200   

 

141. Saci cu absorbant HEGSORB kg. 200   

142. Saci cu absorbant HEGACID kg. 100   

143. Materiale absorbante ECO seria 200 kg. 50   

144. Materiale asorbante ECO seria 300 kg. 50   

145. Materiale absorbante ECO seria 400 kg.    

147. Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanţi buc. 50   

161. Pânza hessiană m.l. 300   

162. Baloţi paie buc. 50   



163. Căngi PSI buc. 5   

164. Recipiente PVC 200 litri buc. 5   

165. Măşti de gaze buc. 2   

183. Funie sintetică m.l. 150    

 

LEGENDA: 

 

D1 - diguri la Dunăre si râuri principale; 

D2 - diguri la celelalte cursuri de apă; 

R1 - zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râuri principale; 

R2 - zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă; 

BP - baraje de pământ; 

CH - alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize etc.; 

CIR - centru de intervenţie rapidă; 

T - durata normată de funcţionare ori folosire 


