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- În cazul când condiŃiile atmosferice impun instituirea măsurilor pentru secetă 
hidrologică, atunci sistemele hidrotehnice vor anunŃa beneficiarii folosinŃelor de apă în 
scopul pregătirii pentru aplicarea prevederilor planului de măsuri; 
- Instituirea fazelor de atenŃie/avertizare se face pe baza unei analize de ansamblu a 
stării resurselor de apă şi după caz a lucrărilor de gospodărire a apelor; 
- Se vor lua în considerare şi sursele de impurificare ce pot periclita în situaŃii de ape 
mici funcŃionarea folosinŃelor ; 
- SituaŃia de restricŃii ( propriu-zisă ) se instituie când resursele naturale de apă şi 
debitele ce se pot livra din lacurile de acumulare sau derivaŃii conform regulilor de 
exploatare a acestora, nu pot satisface cerinŃele minime de apă pentru funcŃionarea 
folosinŃelor la întreaga capacitate de producŃie ; 
Măsuri premergătoare pentru beneficiarii folosinŃelor de apă: 
- eliminarea pierderilor şi a risipei de apă ; 
- asigurarea calităŃii corespunzătoare a apelor evacuate ; 
- punerea în funcŃiune a instalaŃiilor de alimentare din apa subterană sau alte surse ; 
- reutilizarea şi refoloşirea posibilităŃilor de compensare internă a cerinŃelor de apă ; 
- organizarea reviziilor şi reparaŃiilor ; 
- asigurarea funcŃionării dispozitivelor de măsurare a debitelor captate ; 
- prelungirea conductelor de aspiraŃie cu sorburi sub nivelele minime ; 
- executarea de lucrări de curăŃire şi adâncire a albiilor în zona captărilor ; 
- dirijarea curentului de apă către prize ; 
- verificarea instalaŃiilor de recirculare a apei ; 
- la irigaŃii se va suplimenta planul de udări pentru a se crea rezerve în sol ; 
- executarea unor bazine de captare săpate sub fundul albiei ; 
- realizarea unor baraje simple pe firul pâraielor ; 
Măsuri în perioada de restricŃie. 
- scoaterea din funcŃiune, parŃial sau total, a unor instalaŃii productive, corelat cu 
debitele restricŃionate ; 
- scoaterea din funcŃiune, parŃial sau total, a unor agregate de pompare aferente 
culturilor  excluse de la irigaŃii ; 
- limitarea la valorile restricŃionate a debitelor prelevate din sursele de apă ; 
- exploatarea şi întreŃinerea instalaŃiilor de epurare strict la capacitatea stabilită ; 
- reducerea la minim a pierderilor de apă pe reŃelele de aducŃiune, distribuŃie etc. ; 
- mărirea gradului de recirculare sau reutilizare a apei în procesul de producŃie ; 
- Ńinerea evidenŃei zilnice a debitelor şi volumelor de apă captată – restituită şi calităŃii 
apei evacuate. 
- se sistează sau se restricŃionează furnizarea apei calde menajere ; 
- reducerea consumului casnic în procente funcŃie de debitul captat ; 
- renunŃarea la stropitul străzilor şi spaŃiilor verzi ; 
- sistarea unor activităŃi de producŃie mai puŃin importante pe perioade scurte de timp ; 
- restricŃionarea apei potabile pentru populaŃie . 


