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CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

          
                             
 
                 Sectiunea 1. Definitie, scop, obiective 

          
              
 
              Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Livada, denumit in continuare PAAR, 
reprezinta documentul care cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul localitatilor componente 
ale comunei, masurile, actiunile si resursele necesare pentru asigurarea managementului acestor 
riscuri. 
              Experienta si realitatea au demonstrat,  ca oricât de dezvoltat economic ar fi un stat, formele 
de manifestare si urmarile dezastrelor naturale si tehnologice fac uneori imposibila orice actiune de 
raspuns, indiferent cât de bine ar fi ea conceputa si organizata.Schema cu riscurile teritoriale se 
elaboreaza in scopul identificarii si evaluarii tipurilor de risc specifice zonei de competenta, pentru 
stabilirea masurilor in domeniul prevenirii si interventiei, precum si pentru aplicarea si cuprinderea 
acestora, de catre autoritatile administratiei publice, in „Panul de analiza si acoperire a riscurilor 
teritoriale in unitatea administrativ- teritoriala„. 
              Schema cu riscurile teritoriale are ca obiectiv fundamental cunoasterea caracteristicilor 
formelor de manifestare, realizarea in timp scurt, in mod organizat si printr-o conceptie unita a 
masurilor necesare, credibile, realiste si adecvate de protectie a populatiei in cazul producerii unor 
dezastre naturale si tehnologice, in scopul eliminarii sau limitarii pierderilor de vieti omenesti, valorilor 
de patrimoniu, pagubelor materiale si factorilor de mediu. 
              In vederea indeplinirii acestui deziderat fundamental schema cu riscuri teritoriale defineste 
urmatoarele obiective: 
 
 
  

- Identificarea, monitorizarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre 
naturale si tehnologige existente pe teritoriul judetului, sau pe teritoriul judetelor vecine 
care ar putea afecta si teritoriul judetului; 

- Informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este 
expusa; 

- Organizarea si asigurarea starii de operativitate si capacitatii de interventie optima a 
serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in 
domeniu; 

- Instiintarea oportuna a autoritatilor administratiei publice despre evolutia spre dezastru a 
factorilor de risc natural sau tehnologic; 

- Protectia populatiei, bunurilor materile, valorilor culturale si arhivistice precum si a 
mediului impotriva efectelor dezastrelor; 

- Realizarea preventiva a masurilor de protectie civila prin evacuare, adapostire, asanare 
pirotehnica, asistenta sanitara si decontaminare; 

- Planificarea, organizarea, pregatirea si conducera actiunilor de interventie pentru 
inlaturarea urmarilor dezastrelor; 

- Organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti 
omenesti,limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta civila si pentru reabilitarea 
utilitatilor publice afectate; 

- Limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor. 
           
 
 
 
 
 
 
                  



      Sectiunea a 2 a. Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor 
 

 
        2.1. Acte normative de referinta: 

 
        Prezentul plan s-a intocmit in conformitate cu urmatoarele acte normative: 
 
1. Legea 481/2004 a protectiei civile,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare 
2. Ordinul MAI nr.132/2007 referitor la metodologia de intocmire a PAAR; 
3. Legea 307/2006 a aparariiăimpotrivaăincendiilor,ăcuămodific rileăşiăcomlet rileăulterioare 
4. Ordinul comun 192/1422/2012 –pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situa iilorădeăurgen ăgenerateădeăinunda ii,ăfenomeneămeteorologiceăpericuloase,ă
accidenteălaăconstruc iiăhidrotehnice,ăpolu riăaccidentaleăpeăcursurileădeăap ăşiăpolu riă
marineăînăzonaăcostier  

5. HG 2288/2004 – privind aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le 
asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale, privind 
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta; 

6. HG 642/2005 – pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ – 
teritoriale,institutiilor publice si operatorilor economici in functie de tipurile de risc 
specifice; 

7. Ordinul comun al MTCT si MAI nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului  
la cutremure si/sau alunecari de teren; 

8. Ordinul comun al MAPDR si MAI nr.551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de 
grindina si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in 
domeniul  fitosanitar-invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu 
produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca 
urmare a incendiilor de padure; 

9. Hotarare nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 
privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor 
operative pentru situatii de urgenta 

10.  Ordonanta de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al 
Situatiiloră deă Urgenta,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare;ă Ordină nr.ă 1184ă dină 21 
februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta. 

         
 
 
        2.2. Structuri organizatorice implicate: 

 
- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Livada 
- Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Livada 
- Centrul Operativ al C.L.S.U. al comunei Livada 
- Consiliul Local al comunei Livada 
- Directia de Sanatate Publica aăjude uluiăArad 
- Cabinetul Veterinar  
- Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta 
- Serviciul de Ambulanta  
 
 
 
         2.3. Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniu. 
 

        Responsabilitatile privind analiza si acoperirea riscurilor revin autoritatilor administratiei locale, 
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, altor organe si organisme cu atributii in domeniu. 
 
        Planul de analiza si acoperire a riscurilor se intocmeste de catre Comitetul Local pentru Situatii 
de Urgenta al comunei Livada  si se aproba de catre Consiliul Local. 



        Primarul comunei Livada   asigura conditiile necesare elaborarii planului de analiza si acoperire a 
riscurilor, avand totodata obligatia stabilirii si alocarii resurselor necesare pentru punerea in aplicare a 
acestuia, potrivit legii. 
 
 
        Inspectoratulă Judeteană pentruă Situatiiă deă Urgent ,ă prină Centrulă Operatională asiguraă pregatirea,ă
organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si elaborarea procedurilor specifice de 
interventie, corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgenta de pe teritoriul 
orasului. 
     
 
        Planul de analiza si acoperire a riscurilor se intocmeste intr-un numar suficient de exemplare, din 
care unul va fi pus la dispozitia Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. 

 

 
 
 
CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE 
 
 
                  
                       Sectiunea 1. Amplasare geografica si relief 
 
 
 
1.Amplasare geografica: 
 
 

comuna 
situataăinăparteaăcentral ăaăjude uluiăAradălaăccaă7ăkmădeămunicipiulăreşedin ădeăjude -Arad. 

Comunaăesteăalc tuit ădinădouaălocalit iăcomponente:ă 
- Livada(ăreşedin aăadministrativ ) 
- Sînleani  

ComunaăLivadaăseăînvecineaz ăcu:ă 
- în Nord cu comuna Zimandu Nou 
- înăSusăcomunaăVladmirescu(ăsatăHoria)ăşiăteritoriulăadministrativăalămunicipiuluiăArad 
- în Est comuna Vladimirescu ( sat Horia) 
- în Vest teritoriul municpiului Arad 

 
 
  1.1.Aspecte administrative 

 
Localitatea LIVADA 

- 1  sat apartinator : Sînleani  

 
 
 
1.1.1. RESEDINTA  LOCALITATII : LIVADA 

 
Suprafata totala: 2007 ha 
Populatia stabila: 3418 locuitori 

 
                 
 
                  

 
 



          1.2. Forme de relief, specificitati, influente. 
 
 
        Caracteristicile pedologice ale solului: 
             
        Solul esteăcaracteristicăcernoziomurilorălevigateăcareăocup ăsuprafe eăîntinse,ăorizontulăbogatăină
humus , are grosimea de 40-60ăcm.ăCaăvariet iăg simăcernoziomuriălevigateăslabeăşiăcernoziomuriă
castaniiăşiăciocolatii. 

 Vegeta iaă seă caracterizeaz ă prină lipsaă vegeta ieiă înalteă şiă aă spa iiloră verziă amenajate,ă
func iuneaălocalit ilorăfiindăpreponderentădeălocuire.ă 

 Vegeta iaăseăcaracterizeaz ăprinăspecimeneădeăstep . 
 
                     

 
                      Sectiunea a 2 a.  Caracteristici climatice 
 
 
 
               Caracteristici climatice, specificitati, influente. 
 
Localit ileăcomuneiăLivadaăsuntăamplasateăînăzonaădeăcâmpieăaăjude uluiăArad. 
 

Climaăareăunăcaracterătemperatăcontinentalămoderatăcuăinfluen eăoceanice,ăcuăoămedieăanual ă
în jur de 10,8 grade Celsius , cu abateri maxime de 2 grade Celsius în plus sau în minus de la un la 
altulăsiăoăumiditateăaăaeruluiăcuăvaloriăînăianuarieădeă88%ă,ăiarăînăiulieămaiămic ădeă64%. 
             Precipita iileăcadăsubăform ădeăploiăşiăninsoareăînso iteădeăvânturiă,ăfurtun ăşiăgrindini.        
Regimulăeoliană indic ăoă frecven ămaiămareăaăvânturilorădinăsectorăsud-estă (ă13,7%)ăşiăsud(ă13%),ă
urmat ă deă celeă dină nordă (ă 12,4%)ă ,ă nord-vest(ă 10,7%)ă şiă sud-vest( 10%). Vitezele medii anuale 
variaz ăîntreă2,6ăşiă4,3m/s. 
 Primul înghe ăseăproduceălaăfineleăluniiăoctombrie.ăIntervalulăzilelorăf r ăînghetăesteăînătotalădeă
180 zile. 
 Peă teritoriulă comuneiă nuă exist ă cursuriă deă ap ă deă suprafa ,ă localit ileă seă afl ă înă bazinulă
hidrograficăalăMureşului. 
 
. 
             
                                                                                                                                                                                             
                    Sectiunea a 3 a .Populatie. 
 

             Suprafata total ăaăcomuneiăLivadaăăesteădeă2007 ha iar nr. populatiei este de 3418 
locuitori. 

 
 
                     Sectiunea a 4 a. Căi de transport 
 
 
     5.1. Reteaua de drumuri: 
 
      Comuna Livada  esteăstr b tut ă de:  
                                                              - drumuri judetene : DJ 682c  2  km  

                                                 - strazi  comunale :   9,1   km   
Re eauaăstradal ăaăcomuneiăLivadaăs-aădezvoltatăavândălaăbaz ăre eauaădeădrumuriăna ionaleă

şiăjude ene.ăPrincipaleleăc iădeăaccesăsuntăDNă79,ăDJă682CăşiăDJă682H. 
ComunaăLivadaăseăafl ăsituat ăde-aălungulădrumuluiăjude eanăDJă682CăşiăDJă682Hăşiădrumuluiă

na ionalăDNă79(ăArad-Oradea). 
Înăsudulăteritoriuluiăseăg sesteădrumulădeăcentur ăalămunicipiuluiăArad,ăprinăcareăseărealizeaz ă

tranzitulăîntreămunicipiulădeăresedin ăşiălocalit ileăînvecinate. 
Oraşeăimportanteăapropiateă: 
- Arad – 7 km 
- Timisoara, Oradea, Szeged ( Ungaria)  



Modernizareaăstr zilorăcomunaleăfaceăparteădinăproiectele prioritare ale comunei . 
     5.2. Reteaua de cai ferate: 
 
     Tipuri de cai ferate: nu exista astfel de cai de transport 
 

5.3. Transportul aerian: 
 
 Pe teritoriul comunei Livada  nu exista astfel de cai de transport. 

 
 
5.4. Retele si conducte magistrale care strabat localitatea: 
 

Comuna Livada  este strabatut de retele de distributie energie electrica, conducte magistrale 
de alimentare cu apa si gaz : 

   -     electrice : total    km, din care : medie –     km, inalta tensiune –     km, joasa     km; 
         -     gaz metan : total – 24 km , retea aprovizionare consumatori si 7 km conducte magistrale; 
         -     apa : 13 km. 
 
                     
 
                       Sectiunea a 5 a. Dezvoltare economica. 
 
 

6.1. Zone industrializate, ramuri: 
 
        La nivelul comunei Livada  exist ă:ă3ăfirmeădeătransport,ăăăă3ăfirmeădeăfabricareăaămobilei, 3 
firmeărepara iiăauto,ă3ăasocia ii agricole, 1 cabinet veterinar, 6 de comer ăşiăalimenta ieăpublic ,ă 1 
farmacie, 1de confectii metalice, 1 statie de betoane, 1 firma productie termopane, o firma de 
confectionatăîmbr c minteăptrăcopiiăşiă2ăliveziădeăpomiăfructiferi.  

 
                 
 
               Fondul funciar: 
 
-  total :2007 ha: - arabilă1411ăha,ăp şuniă280 ha,ăăfâneteă7ăhaă,ăăviiăşiăliveziă2 ha ,neagricole 
307  ha , drumuri 67 ha, cur iăconstruc iiă206 ha, degradate 12 ha, ape 22 ha. 
         
 
             Creşterea animalelor: 
 
     La nivelulăcomuneiăLivadaăăexist ăăă318  bovine, 2517 ovine, 2000 porcine, 28.006  p s riă
şiă 2 asocia iiădeăcresc toriădeăanimale,ăcuăcapitalăprivat.ăă           
 

 
                        Secţiunea a 6 a. Infrastructuri locale 
 
 
          Via aăculturală– artistic ăşiăsportiv ăînăaniiăceăauătrecutădeălaărevolu ie,ăesteăintens ,ădiversificat ă
şiă tr it ă deă c treă cet eniiă comuneiă .ă Laă Caminulă Cultural al comunei , pe terenul de sport, cu 
deosebire la centrul comunei ,ăseădesf şoar ăactivit iăinteresante,ămaiăalesăînăultimaăperioad . 
           Exist ăoătradi ieă laăLivadaă  înăceăpriveşteăorganizarea,ăconducereaăşiădesf şurareaăprocesuluiă
instructiv – educativ. S-aă st ruită vremeă îndelungat ă pentruă asigurareaă uneiă bazeă materialeă
corespunz toare,ăparticipareaăcopiilorălaăşcoal ălaăcursuri,ămen inereaăpeăposturiăaăunor cadre legate 
deăeleviăşiădeăcomun ă ,ădeăob inereaăunoră rezultateăcâtămaiă inalte.Înăşcolileădin Livada  s-au format 
tineri, care continuându-şiăstudiileăauădevenităoameniădeămareăvaloareăştiin ific ,ăcultural ăşiăartistic ,ă
precumă şiă înă alteă domenii.ă Indiferentă careă auă fostă preocup rileă loră politice,ă ceă partideă şiă forma iuniă
politice au simpatizat, activitatea lor profesional ă aă jucată rolulă deă prim ă valoare laă aceştiă minuna iă
oameni. 
            Scoala dispune de 4 cl diriădinăcareăoăgr dini a şiă3 şcoli,ăav ndăunătotalădeăă162ădeăeleviăşiă81ă
deăpreşcolari. 



 
            Un lucru deosebit de important peăcareădorimă ăs -lămen ion măesteăcelă legatădeăasigurareaă
tuturoră condi iiloră materiale,ă spa iu,ă c ldur ă şiă lumin .ă Exist ă 2 laboratoare, un material didactic ce 
acoper ăînăbun ăm sur ănecesit ile,ăoăbibliotec ăbineădotat ăcuăvolumeădeăcarteăspecificeăuneiăunit iă
deăinv mânt. 
           Cuă mareă satisfac ieă seă poateă men iona,ă c ă urmareă aă unoră preocup riă ă constanteă pentruă
preg tireaă şiă perfec ionareaă profesional ,ă ast ziă înă şcoal ă suntă ună num ră deă ă 4ă educatoareă ,ă 3ă
înv toriă,ă15 profesori. 
            Aşaă cumă s-aă maiă men ionat,ă rolulă determinantă înă bun ă desf şurareă aă tuturoră activit iloră aă
revenit cadrelor didactice. 
            Problemaăasigur riiăs n t iiăpopula iei,ăaăpreveniriiăîmboln virilor,ăaăepidemiilor,ăaăreduceriiălaă
zeroăaămortalit iiăinfantile,ăaăpreocupatăPrim ria,ăConsiliulăLocal,ăcadreleămedicaleădeălaăDispensarul 
Medical din localitate. 
           Efectul s-aăsim ităprinăinexisten aăunorăsitua iiădeosebiteălaănivelulălocalit tii.. 
           Din punct de vedere edilitar – gospod rescă , comuna Livada  areă oă situa ieă foarteă bun . 
Problemaăelectrific riiă satelor, s-aărezolvatăcuămul iăaniăînăurm .ăNuăseăpoateădiscutaădespreăexisten aă
uneiăsingureălocuin eăînăcareăs ănuăfieăinstalat ăluminaăelectric . 
            Laănivelulălocalit tiiăexist ăre eleădeătelecomunica ii,ăcomunica iiădateăşiăinternet: 

                          -   re eleăfixe:ăROMTELECOMăSA 
                                       -   re eleămobile:ăORANGE:ăVODAFONE,ăTELEKOM 
                                       -   furnizori de internet: ROMTELECOM SA; SC CREATIVE ONLINE SRL 

 
 

                 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               CAPITOLUL III . ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE  
                                    DEăSITUA IIăDEăURGEN Â 
                    
 
                                Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 
 
 
             Analizaă riscuriloră posibileă înă teritoriulă administrativă permiteă cunoaştereaă mecanismeloră şiă
condi iilorădeăproducere,ăamploareaăşiăefecteleăposibileăaleăacestora. 
             Tipurile de riscuri pe raza  teritorial – administrativ ăCOMUNEI suntăurm toarele: 
             a1)ăINUNDA II – NU EXISTA risc de inundatii 
 
             a2)ăăFURTUNI,ăTORNADE,ăSECET ,ăÎNGHE  
             Furtuniă puterniceă înso iteă deă vântă seă potă produceă peă totă parcursulă anuluiă şiă potă afectaă
popula iaăşiăanimalele,ăcl diri,ăre eleădeăutiliz riăpubliceădinătoateălocalit ileăcomponenteăaleăcomunei 
             Pe teritoriul comunei   s-au produs tornade înă perioadaă deă var ă şiă potă afectaă popula iaă şiă
animalele, acele cl diriădeăpeă teritoriuăcomuneiă  aflate intr-oăstareăavansat ădeădegradare,ă re eleădeă
utilit iăpubliceădinătoateălocalit ileăcomponenteă,înăspecialăre eleleăelectrice. 
             Fenomenulă deă secet ă poateă s ă afectezeă popula iaă şiă animaleleă dină localit ileă comuneiă , 
precumăşiăvegeta iaăînăspecialăînălunileădeăvar . 
             Fenomenulădeăînghe ăseăproduceădeăregul ăînălunileădeăiarn ,ădarăpoateăs ăseămanifesteăşiăînă
perioadaădeăprim var ăsauătoamn ,ăafectândăînădeosebiăvegeta ia,ăculturileăagricoleăşiăpomicole de pe 
teritoriul comunei. 
            Efecteleă acestoră tipuriă deă fenomeneă meteoă periculoase,ă potă fiă preveniteă prină m suriă deă
informareăşiăprotec ieăaăpopula iei,ăprinăm suriădeăprotec ieăaăanimalelorăşiăculturilor,ăm suriăcareăseă
pună înă aplicareă laă primireaă avertiz riloră transmiseă deă Centrulă Opera ională ală Comitetuluiă Jude eană
pentruăSitua iiădeăUrgen . 
            Alteăm suriăcareăseăiauăînăcazulămanifest riiăunorăastfelădeăfenomeneăsunt: 

- deărecunoaştere,ăsupraveghere; 
- m suriă deă prevenireă şiă interven ieă (ă salvare,ă acordareă deă primă – ajutor, degajarea unor 

elementeădeăconstruc iiă pr buşite,ă limitareaăaccesuluiă înă zoneleăafectateăsauăposibilă aă fiă
afectate); 

- m suriădeăreabilitareăaăcl dirilorăafectateădeăfurtuniăputerniceăsauătornade; 
- m suriă sanitareă pentruă ă cazurileă deă hipotermieă (ă înă cază deă înghe ă ),ă deger turiă sauă deă

hidratareă(ăînăcazădeăsecet ă) 
- evaluareaă pagubeloră şiă transmitereaă situa ieiă acestoraă c treă Comitetulă Jude eană pentruă

Situa iiădeăUrgen ,ăInstitu iaăPrefectuluiăşiăISUJ; 
 

        Înă cază deă secet ă hidrologic ,ă seă potă luaă m suriă deă interven ieă laă nivelulă CLSUă ,ă înă vedereaă
aplic riiăplanurilorădeărestric iiăşiăfolosireăaăapeiăînăperioadeleădeficitare. 
        Potrivită legii,ă popula iaă reprezint ă ultimaă categorieă deă utilizatori,ă c reiaă iă seă aplic ă restric ii.ă Înă
consecin ,ăaplicareaărestric iilorătrebuieăs ăvizezeămariiăutilizatoriădeăap ,ăatâtădinăindustrieăcâtăsiădină
agricultur .ăDeăasemeneaăseăvorăidentificaăşiăalteăsurseădeăap ,ăcareăarăputeaăfiăutilizateăînăperioadele 
secetoase. 
          
             b)   INCENDII  
         Înăcazulăincendiiloră,ăacesteaăpotăaveaălocăîndeosebiăînăperioadaădeăprim var ă– toamn ,ădarăşiă
înăperioadaădeăvar ăînăcondi iiădeăsecet ăprelungit ,ădatorit ăunorăac iuniădeăigienizareăaăp şunilor sau 
a terenurilor agricole. 
 

M surileăcareăseăiauăînăasemeneaăsitua iiăsuntăurm toareleă: 
 
         observareaă şiă cercetareaă zoneloră incendiateă ă şiă peă direc iileă deă propagareă aă frontuluiă
incendiului; 
         interven iaăpentruă izolareaă incendiilorăşiă limitareaăpropag riiă (ăcuă forma iuniăaleăserviciuluiădeă
pompieriăprofesionişti,ăaăserviciuluiăvoluntar,ăcet eni,ăforma iuniădeăsprijin). 
         înstiin areaăşiăalarmareaăpopula ieiăşiăsalaria ilorăunit ilorădispuseăpeădirec iaădeăpropagareăaă
incendiului; 



         evacuareaăunorăbunuriămaterialeădeăvaloareăşiăaăaltorămaterialeăinflamabileăsauăexploziveădină
cl dirile,ădepozitele,ăatelierele,ăameninate; 
         întrerupereaăaliment riiăcuăgaze,ăenergieăelectric ăaăzonelorăpericlitate; 
         salvarea oamenilorăşiăanimalelorăv t mateădeăefecteleăincendiului,triereaăşiăacordareaăprimuluiă
ajutoră sanitară (ă veterinară ),transportulă cuă targaă sauă cuă ă mijloaceă deă transportă şiă continuareaă
tratamentuluiămedicală(ăveterinară)ălaăunit ileăspecializate; 
        asigurareaămedical ăaăfor elorădeăinterven ie,ădeătransport,ădeăhr nire,ădeăcazareăsinistra i,ădeă
spitalizareătemporar ; 
        organizareaăpazeiăşiăordiniiăpeăperimetrulăzonelorăafectate. 
 

 
 
d ) FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICÂ 
 
 

             d1) CUTREMURE 
 din punct de vedere seismic localitatea Livada se afla in zona seismica D ( conform normativului 
P100-92)  

Caracteristici:  

 Coeficientul seismic Ks=0,16 

 Perioada de colt Tc=1,0 

Mişcareaăseismic ăesteăunăevenimentăimprevizibil,ăap rutădeăregul  prin surprindere. 

Urm rileăcutremurelor:  

- distrugereaăsauăavariereaăconstruc iilorăcivileă(locuin e,ăedificiiăculturale,ăreligioaseăetc.)ăşiă

aă construc iiloră industriale,ă aă uzineloră şiă aă re eleloră deă gospod rireă comunal ă (ap ,ăă

electricitate, telecomunica ii,ă canală etc.),ă aă unoră construc iiă şiă lucr riă hidrotehniceă sauă

hidroizola iiăcuăconsecin eleărespectiveă(ac iuneaăundeiădeăviitur ,ăinunda iiăetc.); 

- apari iaăincendiilor,ăunăimportantăfactorădeăagravareăaăurm rilorăseismului; 

- blocarea cursurilor unor ape curg toareă urmat ă deă formareaă unoră lucr riă deă acumulareă

permanent ăsauătemporar ăcuăconsecin eleădeărigoare; 

- producereaăunorăperturb riăatmosfericeă(furtuni,ănoriădeăprafăetc.); 

- producereaăunorăefecteăpsihiceăceăpotăaveaăurm riăgraveăînăcomportareaăăindivizilor sau 

grupurilorăumaneă(stress,ăpanic ); 

- posibilitateaă apari ieiă unoră epidemiiă sauă îmboln viriă caă urmareă aă degrad riiă calit iiă

factorilorădeămediuăşiăcondi iilorădeăigien ăindividual ăşiăcolectiv . 

 

 
             d2)ăALUNEC RIăDEăTEREN 
- la nivelul comunei Livada nu exista risc de alunecari de teren 
 
 
          
                         Secţiunea a 2 a.   Analiza riscurilor tehnologice 
 
             A )  RISCURILE TEHNOLOGICE 
     a )   RISCURI INDUSTRIALE – Operatoriăeconomiciăcareăintr ăsubăinciden a HG nr. 804/2007: nu 
este cazul 
     
 



 
     bă)ăăăDEăTRANSPORTăŞIăDEPOZITAREăPRODUSEăPERICULOASE: 
Oă probabilitateă m rit ă deă producereă aă accidenteloră peă timpulă transportuluiă substan eloră periculoaseă

exist ăpeădrumurileăna ionaleăăDNă7ăăsiăDNă79. 

 
     b1)   Transportul rutier  
Caă urmareă aă traficuluiă mareă peă c ileă deă comunica iiă careă traverseaz ă ă teritoriul comunei 

Livada  – DJ 682 C  si  a satului Sinleani DJ 682 H ,ărisculăproduceriiăunorăaccidenteădeăcircula ieăînă
careă s ă fieă implicateă autovehiculeă careă transport ă substan eă periculoaseă ă sauă tipuriă deă substan eă
chimice folosite în procesele tehnologice este destul de mare. 

Deăasemeneaăpotăs ăseăproduc ăaccidenteădeăcircula ieăînăcareăsuntă implicateăautovehiculeă
careătransport ăcarburan iăpentruăsta iileădeăcarburan iădinăzon . 

Totă odat ă exist ă risculă produceriiă unoră accidenteă deă circula ieă înă careă s ă fieă implicateă
autovehiculeădestinateătransportuluiădeăpersoaneă(ăautobuzeăşiămicrobuze ) . 

M surileăcareăseăvorăluaădeăc treăautorit ileălocaleăînăastfelădeăsitua iiăsuntăurm toareleă:ă 
 

           alarmareaăServiciuluiăVoluntarăpentruăSitua iiădeăUrgen ăalăcomuneiăLivada 
           anun areaăorganeloră competenteă (ă telefonă112ă )ăpentruă cercetare,ă constatareăşiă sprijină înă
asigurareaăac iunilorădeăinterven ieă(ISUJ, IJP,  GARDA DE MEDIU etc.) 
           luareaăunorăm suriădeăoprireăaăcircula iei; 
           acordareaă primuluiă ajutor,ă triereaă şiă transportulă victimeloră c treă unit ileă spitaliceştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
(ăasigurareaăunorăspa iiăpentruăăspitalizareătemporar ă); 
           interven iaăpentruălimitareaăăşiălichidareaăincendiilorăizbucnite; 
           degajareaăc iiădeăcomunica iiădeăvehiculeleăavariate,ăetc. 
 
         b2)    Transportul feroviar 

- pe raza comunei Livada nu exista transport feroviar 

-  
          b3)   Transportul aerian – Distan aă fa ă deă aeroportulă dină Aradă  este relativ mare. Riscul 
produceriiăunorăaccidenteăaviaticeăesteăsc zut,ăîns ăînăsitua iaăproduceriiăunorăastfelădeăaccidenteăseă
voră luaă urm toareleă m suriă împreun ă cuă autorit ileă şiă institu iileă cuă atribu iiă înă astfelă deă situa iiăăăăăăăăăăăăăă
(ăserviciulădeăambulan ,ăpoli ieăparchet,ăISUJ,ăarmata,ăetc.): 
            - înştiin areaăautorit ilorăcareăasigur ăfunc iileădeăsprijinăînăasfelădeăsitua ii; 

       

        interzicerea accesuluiăşiăizolareaăzonei; 
        salvareaăvictimelorăşiăacordareaăprimuluiăajutor; 
         interven iaăpentruălimitareaăşiălichidareaăefectelorăaccidentului. 
 
         b4)   Transportulăprinăre eleămagistraleă     
         Teritoriul comunei este traversată deă re eleă electriceă deă înalt ă tensiuneă careă potă fiă afectateă înă
urmaămanifest riiăunorăfenomeneămeteoăpericuloaseă,furtuniăînso iteădeăvântăputernic. 
        Înăsitua iaăproduceriiăunorăastfelădeăfenomeneăseăvorăluaăm suriădeăînştiin areăăaăpopula ieiăasupra 
pericoluluiă deă electrocutare,ă deă izolareă aă zoneloră afectateă şiă interzicereaă accesului,ă deă anun areă aăăăă
SCăElectricaăSAăpentruăexecutareaălucr rilorăspecificeădeărepara ii,ăprecumăşiădeăasigurareăaăcondi iiloră
normaleădeăfunc ionareăaăprincipiilorăinstitu ieiădeăpeărazaăcomunei. 
 
         c )     NUCLEARE 
         Risculăproduceriiăunorăaccidenteănucleareă,ăaleăc rorăurm riăpotăafectaăpopula iaăşiăanimalele din 
localit ileă comuneiă ,ă poateă interveniă datorit ă unoră avariiă sauă defec iuniă laă centralaă nuclear ă deă laă
Cernavod ,ărespectivăPecsă– Ungaria. 
        Jude ulăAradăăseăafl ă laă900 km  de Centrala atomoelectric ădeă laăCernavod ăşiă laăă200 km de 
Centralaăatomoelectric ădeălaăPecsă 
 
         M suriăpeăcareăautorit ileălocaleăleăiauăînăaceast ăsitua ieăsunt: 
   

      înştiin area  popula ieiăasupraăpericoluluiădeăiradiere; 
       m surileădeăprotec ieăşiădeăautoprotec ie; 



       solicitareaădeăsprijinăinstitu iilorăşiăorganismelorăcuăatribu iiăînăastfelădeăsitua ii; 
        d )ăăăăăPr buşiriădeăconstruc ii,ăinstala iiăsauăamenaj ri 
        Pe teritoriul comunei  nuăauăexistatăastfelădeăfenomene,ăîns ăeleăarăputeaăs ăapar ălaăconstruc iileă
aflate într-oă stareă avansat ă deă degradare,ă situateă înă apropiereaă unoră c iă deă accesă sauă spa iiă cuă
circula ieăintens . 
 
         M surileăcareăseăiauăînăaceast ăsitua ieăsuntădeăizolareăaăzonelorărespectiveăşiăexecutareaăunoră
lucr riădeăreabilitareăsauădemolareădup ăcaz.ă 
 
       
       e)ăăăăăEŞECULăUTILIT ILORăPUBLICE 
       Re elele electrice de pe raza comunei pot fi  afectateăînăurmaăunorăfurtuniăînso iteădeăvântăputernică
existândăastfelăposibilitateaădeăîntrerupereăaăaliment rii cuăenergieăelectric ăaăălocalit ilorăcomunei. 
       Înăsitua iaăproduceriiăunorăastfelădeăfenomeneăseăvorăluaăm suriădeăînştiin areăăaăpopula ieiăasupraă
pericoluluiă deă electrocutare,ă deă izolareă aă zoneloră afectateă şiă interzicereaă accesului,ă deă anun areă aă
societ ilorăabilitateăînăexecutareaălucr rilorăspecificeădeărepara ii,ăprecumăşiădeăasigurareăaăcondi iiloră
normaleădeăfunc ionareăaăprincipalelorăinstitu iiădeărazaăcomunei. 
        
 
      gă)ăăăăăăC DERIăDEăOBIECTEăDINăATMOSFER ăSAUăDINăCOSMOS 
      Seăpotăproduceăînăoriceăzon ăaăjude uluiăprinăaccidenteăaviatice,ăpr buşireaăunorăsateli i,ăracheteă
deăplasareăaăacestoraăpeăorbit ,ămeteori i sauăcomponenteădinăechipamenteleădeătransportăşiăplasareă
peăorbitaăextraterestr ăcareăpotăprovocaăiradiereaăsauăcontaminareaăpopula ieiăşiămediuluiăînconjur toră
peste limitele maxime admise de 5 mSv/an ( 500 mrem/an ).  
      Pe teritoriul comunei nu au existatăastfelădeăfenomene,ăîns ăînăsitua iaăproduceriiăacestoraăseăvoră
luaăurm toareleăm suriă: 
 
     cercetarea locului unde s-a produs evenimentul; 
     c utareaăşiăsalvareaăeventualelorăvictime; 
     limitareaăşiălichidareaăeventualelorăincendii; 
     anun areaăautorit ilorăjude eneăcuăatribu iiăînăastfelădeăsitua ii. 
 
     
 
      hă)ăăăăăăăMUNI IEăNEEXPLODAT  
     În urma luptelor purtate în al ll – leaăR zboiăMondială,ăpeărazaăjude uluiăArad , frecvent sunt 
descoperiteăelementeădeămuni ieăneexplodat . 
     Înăcazulădepist riiăacestorămuni iiăseăvorăluaăurm toareleăm suri: 
 
      încetareaăimediat ăaălucruluiăsauăoric rorăactivit iăînăzonaărespectiv ; 
     protejareaămuni iilorăsauăelementelorădeămuni iiăr maseăneexplodateădeăsurseădeăc ldur ,ăinclusiv 
ceaăsolar ; 
      împrejmuireaăloculuiăşiăasigurareaăpazeiălocului; 
     anun areaăISUJ,ătelă112ăsauă0257/251212 
 
 
.                         
 
                     Sectiunea a 3 – a. Analiza riscurilor biologice 
 
                 RISCURILE BIOLOGICE: 
                 Caăurmareăaăagen ilorăpatogeniăeleăpotăap reaăînăzoneleădensăpopulateăşiăaăcolectivit iloră
de animale astfel: 
                 Epidemiiă(ăgrip ,ăviroze,ăetc.ă)ăpotăs ăapar ăînăprimulărândăînălocalit ileăcomunei în care 
func ioneaz ăşcoliăşiăgr dini eăînăcareăexist ăcolectivit iăimportanteăcaănum r:ăLivada, Sînleani 
 
 
           M surileăcareăseăiauăînăastfelădeăsitua iiăsunt: 
 



         înştiin areaăpopula iei; 
        anun areaăautorit ilor:ăDSP,ăCJSU,ăetc.; 
        izolarea zoneloră(ăm suriădeăcarantin ă). 
 
         Epizootiiă (ă grip  aviar ,ă pest ă porcin ,ă febr  aftoasa )ă potă s ă apar ă laă celeă dou ă fermeă deă
animale de pe teritoriul comunei,laăgospod riileăpopula ieiăsauăcaăurmareăaădeplas rilorălaătârgurileădeă
animale organizate s pt mânal. 
         M surileăcareăseăvorăluaăînăastfelădeăsitua ii: 
 
       anun areaăautorit ilorăcareăasigur ăfunc iileădeăsprijină(ăDSP,ăCJSU,ăDSV,ăetc.); 
       sprijinireaăactivit iiăpentruăidentificareaăagen ilorăpatogeniădeăc treăorganeleădeăspecialitate; 
       sprijinireaărecolt riiăprobelorădeă laboratoră(ădeăaer,ăap ă,ăsol,ă furaje)ădeă laăsuprafe e,ăcolect riiă
probeloră şiă eventualeloră roz toareă careă transmită asemeneaă boli,ă tratamentelor,ă vaccin riiă triajuluiă şiă
examin riiăsanitară– veterinare ale animalelor înainte de sacrificare; 
       organizareaăasisten eiăsanitară– veterinareăîmpreun ăcuăDirec iaăSanitară– Veterinar ăăaăjude uluiă
Arad 
       înl turareaăcadavrelorăăşiăanimalelorăcareănuăsuntăcorespunz toareăsacrific rii,ăpentruăaăputeaăfi    
incinerate sau îngropate; 
       m suriădeămonitorizareăaăgraduluiădeăcontaminareăaăproduselorăvegetaleăşiăanimale; 

 interzicerea deplasarii animalelor dintr-un areal in altul  
 interzicerea tirgurilor de animale pe raza comunei  

 
 
 
                     Secţiunea a 4 – a.  Analiza riscurilor de incendiu 
 
 
            RISCUL DE INCENDIU 
        La nivelul comunei Livada  sunt aproximativ 700 deăgospod rii,ăacesteaăsuntăînăpropor ieădeă80 
racordateălaăre eauaădeădistribu ieăaăgazelor,ăfiindăposibileăincendiiăsauăexploziiădatorit ăunorădefec iuniă
laă instala iileă interioareă aă locuin eloră sauă aă nerespect riiă proceduriloră specificeă deă lucruă cuă gazeleă
naturale. 
       Restulăgospod riilorăcareănuăsuntăalimentateăcuăgazeănaturale,ă folosescăcombustibilăsolidăpentru 
înc lzireaă locuin eloră şiă pentruă preparareaă hraneiă ,ă acesteaă laă felă fiindă expuseă laă posibileă exploziiă
respectivăincendiiăcaăurmareăaăunorădefec iuniălaăinstala iileădeăînc lzităşiăpreg tităhrana. 
       Posibileă incendiiă potă ap reaă şiă caă urmareă aă defec iuniloră laă instala iileă electrice,ă gospod riileă
comunei Livada , fiindăînătotalitateăracordateălaăre eauaădeădistribu ieăaăenergieiăelectrice. 
       Înă perioadaă deă prim var ă – toamn ,ă dară şiă înă periodaă deă var ă înă condi iiă deă secet ă prelungit ,ă
datorit ă unoră ac iuniă deă igienizareă aă p şuniloră sauă aă terenuriloră agricoleă deă vegeta ieă uscat ,ă potă
ap reaăincendii pe raza comunei Livada. 
        În comuna Livada  exist ă multeă gospod riiă careă auă anexeă pentruă depozitareaă furajeloră pentruă
animaleă,ăacesteaăput ndăfi expuseălaăincendiiăcaăurmareăaănerespect riiăinterziceriiădeăac iuneăcuăfocă
deschisăînăzoneleăacestoraăşiăaăunorănereguliălaăinstala iileăelectrice. 
       Posibileăincendiiăpotăap reaăşiălaăăoperatoriiăeconomiciădeăpeăraza comunei. 

 
        Pentru prevenireaăincendiilorăvorăfiăefectuateăactivit iădeăîndrumareăşiăcontrol,ă laăgospod riileăşiă
agen iiăeconomici de pe teritoriul comunei ,ădeăc treăcompartimentulădeăprevenire din cadrul SVSU al 
comunei ,ămediatizândăm surileădeăap rareăîmpotrivaăincendiilorăprinăafişeăşiăplianteădeăîndrumare. 
       M suri:ăalarmarea SVSU al comunei Livada  înă vedereaă limit rii,ă lichid rii,ă salv riiă victimelorăşiă
bunurilorăafectate.ă Înă func ieădeăamploareaă incendiuluiăşiădeăcapacitateaădeăr spunsăaăSVSU,ăseăvaă
solicita sprijin serviciilorădeăurgen ăăprofesioniste. 
 
 
                  
 
 
 
 
 



                        Secţiunea a 5-a. Zone cu risc crescut  
 
 
          Pe teritoriul comunei Livada  urm toareleăzoneăsuntăconsiderateăzoneăcuăriscăcrescută:ă 

- pentru producerea de accidenteădeăcircula ieă– DN 79  Arad - Oradea  
 
 
 

            CAPITOLUL  IV. ACOPERIREA RISCURILOR 
 

                      Sectiunea 1. Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie – interventie 
 
       Elaborareaăconcep ieiă deădesf şurareăaă ac iunilorădeăprotec ieă– interven ieă const ă înă stabilireaă
etapeloră şiă fazeloră deă interven ie,ă înă func ieă deă evolu iaă probabil ă aă situa iiloră deă urgen ,ă definireaă
obiectivelor,ăcreareaădeăscenariiăpeăbazaăac iunilorădeădezvoltare,aăpremiselorăreferitoareălaăcondi iileă
viitoareă(ăcompletareaăalternativeloră fa ădeăobiectiveleăurm rite,ă identificareaăşiăalegereaăalternativeiă
deăac iuneăoptimeăşiăcareărecomand ăplanulădeăac iuneăceăurmeaz ăs ăfieăaplicată),ăselectareaăcursuluiă
optimă deă ac iuneă şiă stabilireaă dispozitivuluiă deă interven ie,ă luareaă decizieiă şiă precizarea/transmitereaă
acesteiaălaăstructurileăpropriiăşiăcelorădeăcooperare. 
 
 
                     Secţiunea a2-a. Etapele de realizare a acţiunilor 
 

Desf şurareaăinterven ieiăcuprindeăurm toareleăopera iuniăprincipale:ă 
a) informarea personalului de conducere asupra situa ieiă createă – primarul comunei  în calitate de 

preşedinteăalăCLSUă;ă 
b)ăalertareaăşi/sauăalarmareaăformatiunilorădeăinterven ieăaleăSVSUă;ă 
c)ărecunoaşterea,ăanalizaăsitua iei,ăluareaădecizieiăşiădareaăordinuluiădeăinterven ie;ă 
d)ă intrareaă înă ac iuneă aă for elor,ă amplasareaă mijloaceloră şiă realizareaă dispozitivuluiă preliminară deă
interven ie;ă 
e)ăevacuarea,ăsalvareaăşi/sauăprotejareaăpersoanelor,ăanimalelorăşiăbunurilor;ă 
f)ărealizarea,ăadaptareaăşiăfinalizarea dispozitivuluiădeăinterven ieălaăsitua iaăconcret ;ă 
g)ămanevraădeăfor e; h) i)  

j)ălocalizareaăşiălimitareaăefectelorăevenimentuluiă(dezastrului);ă 
k)ăînl turareaăunorăefecteănegativeăaleăevenimentuluiă(dezastrului);ă 
l)ăregrupareaăfor elorăşiămijloacelorădup ăîndeplinireaămisiunii;ă 
m)ăstabilireaăcauzeiăproduceriiăevenimentuluiăşiăaăcondi iilorăcareăauăfavorizatăevolu iaăacestuia;ă 
n) întocmirea procesului-verbalădeăinterven ieăşiăaăraportuluiădeăinterven ie;ă 
o)ăretragereaăfor elorăşiămijloacelorădeălaăloculăac iuniiăînăloculădeădislocareăpermanent ; 
p)ărestabilireaăcapacit iiădeăinterven ie;ă 
q)ăevaluareaăşiăinformareaăeşaloanelorăsuperioareă(I.S.U.J.,ăPrefectur ). 

 

Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor 
  

      Înă func ieă deă locul,ă natura,ă amploareaă şiă evolu iaă evenimentului,ă interven iileă serviciiloră
profesionisteăpentruăsitua iiădeăurgen ăsuntăorganizateăastfel:ă 
a)ăurgen aăIă- asigurat ădeăgarda/g rzileădeăinterven ieăa/aleăsubunit iiăînăraionulă(obiectivul)ăafectat;ă 
b)ăurgen aăaăII-a - asigurat ădeăc treăsubunit ileăinspectoratuluiăjude ean;ă 
c)ăurgen aăaăIII-a - asigurat ădeăc treădou ăsauămaiămulteăunit iălimitrofe; 
d)ă urgen aă aă IV-a - asigurat ă prină grup riă operative,ă dislocateă laă ordinulă inspectoruluiă general,ă ală
Inspectoratului General,ăînăcazulăunorăinterven iiădeăamploareăşiădeălung ădurat  

 



Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie - intervenţie. 

       

        For eleă deă interven ieă compuseă dină serviciulă voluntară pentruă situa iiă deă urgen ă voră ac ionaă
conform domeniului lor de competen ăpentru: 
      a)ă salvareaă şiă protejareaă oamenilor,ă animaleloră şiă bunuriloră materiale,ă evacuareaă şiă transportulă
victimelor,ă cazareaă sinistra ilor,ă apovizionareaă cuă alimente,ă medicamenteă şiă materialeă deă prim ă
necesitate; 

      b) acordarea primului ajutorămedicalăprecumăşiăparticipareaălaăevacuareaăpopula iei; 
      c)ăaplicareaăm surilorăprivindăordineaăpublic  înăzonaăafectat ; 
      d)ădiminuareaăşiăeliminareaăavariilorărezultateăînăurmaădezastruluiăprodus. 
      f)ălimitareaăpropor iilorăsitua ieiădeăurgen ăspecificeăşiăînl turareaăefectelorăacesteiaăcuămijloaceleă
din dotare.  

 

Secţiunea a 5-a. Instruirea 

      

       Primarul comunei  areă obliga iaă deă aă asiguraă preg tireaă forma iuniloră deă interven ieă dină cadrulă
SVSU în conformitate cu planurile anualeădeăpreg tireăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ,ăavizateădeă
Inspectoratul pentruăSitua iiădeăUrgen ă ăală jude uluiăAradă  şiă ăaprobateădeăPreşedinteleăComitetuluiă
LocalăpentruăSitua iiădeăUrgen ăalăcomuneiăLivada. 
      Preg tireaăechipelorăspecializateădinăcadrulăSVSUăseărealizeaz ăcuăsprijinulăONG-urilor identificate 

laănivelăjude eanăcareădesf şoar ăastfelădeăactivit i.ă 
      Primarulăşiăconducerileătehnico-administrativeăaleăoperatorilorăeconomiciăşiăinstitu iilorăauăobliga iaă
deă aă asiguraă cunoaştereaă deă c treă for eleă destinateă interven iei,ă precumă şiă deă c treă popula ie,ă aă
modalit ilorădeăac iuneăconformăplanuluiădeăanaliz ăşiăacoperireăaăriscurilorăaprobat.ă 

 

       

Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitul informaţional-decizional şi de cooperare  

       

        Sistemulă informa ională - decizională cuprindeă ansamblulă subsistemeloră destinateă observ rii,ă
detect rii,ăm sur rii,ăînregistr rii,ăstoc riiăşiăprelucr riiădatelorăspecifice,ăalarm rii,ănotific rii,ăculegeriiă
şiă transmiteriiă informa iiloră şiă aă deciziiloră deă c treă factoriiă implica iă înă ac iunileă deă prevenireă şiă
gestionareăaăuneiăsitua iiădeăurgen .ă 
      Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetelui Judetean pentru Situatii de Urgenta, 

asupraă loculuiă produceriiă uneiă situa ieiă deă urgen ă specific ,ă evolu ieiă acesteia,ă efecteloră negativeă
produse,ăprecumăşiăasupraăm surilorăluate,ăseărealizeaz ăprinărapoarteăoperative.ă 
      Primarul,ă conducereaă comitetuluiă locală pentruă situa iiă deă urgen ă şiă celeă aleă unit iloră social-
economice amplasateăînăzoneădeărisc,ăauăobliga iaăs ăasigureăpreluareaădeălaăsta iileăcentraleăşiălocaleă
aădatelorăşiăavertiz rilorămeteorologiceăşiăhidrologice,ăînăvedereaădeclanş riiăac iunilorăpreventiveăşiădeă
interven ie.ă 
      Culegereaă informa iiloră referitoareă la evenimentulă produsăpeă teritoriulă oraşuluiă seă realizeaz ăprină
vizualizareădirect ,ăprinădiscu iiăcuămartoriiăevenimentuluiăsauăcuăalteăpersoaneăprezenteălaăfa aălocului,ă
toateăinforma iileăfiindătransmiseăulteriorăComitetuluiăLocalăpentruăSitua iiădeăUrgen ,ădeăc treămembriiă
aiăServiciuluiăVoluntarăpentruăSitua iiădeăUrgen ă,ăconsilieriiălocali,ădelega iăs teştiăsauăalteăpersoaneă. 
      Realizareaă leg turiiă cuă I.S.U.J.ă seă faceă prină instituireaă serviciuluiă deă permanen ă laă sediulă
Prim riei. 
      Realizareaă alarm riiă popula ieiă seă faceăcuămijloaceădeăalarmareăspecialeă (sireneăelectrice)ă şiă cuă
mijloace secundare de alarmare (clopotele bisericilor). 



      Deăasemeneaăseăvaă ineăpermanentă leg turaăcuă to iăagen iiăeconomiciădinăzonaădeăcompeten ,ă
pentru schimbădeăinforma iiăşiăsprijinireaăac iunilorădeăinterven ie. 
         
              
                      CAPITOLULăV.ăRESURSEăUMANE,ăMATERIALEăŞIăFINANCIARE 
 

      

        Principaleleăfor eăde pe teritoriul comunei Livada  sunt : 

a).ăForma iunileăServiciuluiăVoluntarăpentruăSitua iiădeăUrgen ăcompuseădin: 

 compartimentul de prevenire;  

 forma iuniăP.S.I.;ă 
 forma iuniădeăprotec ieiăcivil .ă 

b)ăforma iuniădeăsprijinăconstituiteădinărestulăpopula ieiăprezenteăînălocalitateăşiăinstitu iiăpubliceă(poli ie,ă
gardieni, etc.). 

Ac iunileăpreventiveăorganizateăşiădesf şurateăînăscopulăacopeririiăriscurilorăsunt: 

 controale de prevenire;  

 informareaăpreventiv ;ă 
 preg tireaăpopula iei;ă 
 constatareaăşiăsanc ionareaăînc lc rilorălaăprevederileălegale;ăăăăă 

         Peă lâng ă structurileă serviciiloră publiceă comunitareă profesionisteă pentruă situa iiă deă urgen ,ă maiă
potăac iona:unit ileăpoli iei,ăjandarmerieiăşiăpoli ieiădeăfrontier ,ăstructurileăpoli ieiăcomunitare,ăunitateaă
special ă deă avia ieă aă M.A.I.,ă unit ileă specializate/detaşamenteă dină cadrulă Ministeruluiă Ap r riiă
Na ionale,ă unit ileă pentruă asisten aă medical ă deă urgen ă aleă Ministeruluiă S n t ii,ă organiza iileă
nonguvernamentaleăspecializateăînăac iuniădeăsalvare,ăunit ileăşiăforma iunileăsanitareăşiădeăinspec ieă
sanitar-veterinar ,ăforma iuniădeăpaz ăaăpersoanelorăşiăaăbunurilor,ăprecumăşiădetaşamenteăşiăechipeă
dinăcadrulăserviciilorăpubliceădescentralizateăşiăsociet ilorăcomercialeăspecializate,ăincluseăînăplanurileă
deă ap rareă şiă dotateă cuă for eă şiă mijloaceă deă interven ie,ă forma iunileă deă voluntariă aiă societ iiă civileă
specializa iăînăinterven iaăînăsitua iiădeăurgen ăşiăorganiza iăînăONG-uriăcuăactivit iăspecifice.ă 
        For eleăauxiliareăseăstabilescădinărândulăpopula ieiăşiăsalaria ilor,ăforma iunilorădeăvoluntari, altele 

decâtă celeă instruiteă specială pentruă situa iiă deă urgen ,ă careă ac ioneaz ă conformă sarciniloră stabiliteă
pentruă forma iileă deă protec ieă civil ă organizateă laă operatoriiă economiciă şiă societ ileă comercialeă înă
planulădeăap rareăspecific.ă 
       Resurseleăfinanciareănecesareăac iunilorăşiăm surilorăpentruăprevenireaăşiăgestionareaăuneiăsitua iiă
deăurgen ăspecificeăseăsuport ,ăpotrivitălegii,ădinăbugetulădeăstatăşi/sauădinăbugeteleălocale,ădup ăcaz,ă
precumă şiă dină alteă surseă interneă şiă interna ionale,ă în scopulă realiz riiă ac iuniloră şiă m suriloră deă
prevenire,ă interven ieă operativ ,ă recuperareă şiă reabilitare,ă inclusivă pentruă dotareaă cuă utilaje,ă
echipamente,ă materialeă şiă tehnicaă necesareă şiă pentruă între inereaă acestora,ă precumă şiă pentruă
preg tireaăefectivelor,ăatâtăpentruăfor eleăprofesionisteăcâtăşiăpentruăfor eleăspecializateăvoluntareădină
cadrulăsociet iiăcivile. 
 

 

 

 

 

 



CAPITOLULăVI.ăLOGISTICAăAC IUNILOR  

 

 

      Sistemulă for eloră şiă mijloaceloră deă interven ieă înă cazulă produceriiă uneiă situa iiă deă urgen ă se 

stabileşteăprinăplanurileădeăap rareăspecifice,ădeăc treăautorit ile,ăinstitu iileăpublice,ăsocietateaăcivil ă
şiă operatoriiă economiciă cuă atribu iiă înă acestă domeniu,ă conformă regulamenteloră privindă prevenireaă şiă
gestionareaăsitua iilorădeăurgen ăspecifice tipurilor de riscuri.  

For eleăşiămijloaceleădeăinterven ieăseăorganizeaz ,ăseăstabilescăşiăseăpreg tescădinătimpăşiăac ioneaz ă
conformăsarcinilorăstabiliteăprinăplanurileădeăap rareăspecifice.ă 
      Logisticaă ac iuniloră deă preg tireă teoretic ă şiă practic ,ă deă prevenireă şiă gestionareă aă situa ieiă deă
urgen ă specificeă seă asigur ă deă c treă autorit ile,ă institu iileă şiă operatoriiă economiciă cuă atribu iiă înă
domeniu,ăînăraportădeăr spunderi,ăm suriăşiăresurseănecesare. 
 

 
 
 
 

FORTEăŞIăMIJLOACEăNECESAREăASIGUR RII INTERVEN IILOR 
 

Nr. 
Crt. 

Institutia sau 
operatorul economic 

forte  
mijloace 

observatii 

autoturisme tractoare camioane lopeti 

1 Primaria Livada 12 1   5  
2 SC Amatex SA 10 5   10  
3 SC Labrador SRL 5 1  2 20  
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Anexa 1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi  
acoperireaăriscurilorăînăunitateaăadministrativăteritorial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Anexaă2.ăAtribu iileăautorit ilorăşiăresponsabililorăcuprinşiăînăPAAR.ă 
Anexaă3.ăRiscuriăpoten ialeăînălocalit i/jude eăvecineăcareăpotăafectaăzonaădeă 
competen ăaăunit iiăadministrativ-teritoriale; 

Anexaă4.ăH r iădeărisc; 
Anexaă5.ăM suriăcorespunz toareădeăevitareăaămanifest riiăriscurilor,ădeăreducereăaă 
frecven eiădeăproducereăoriădeălimitareăaăconsecin elorăacestora,ăpeătipuriădeă 
riscuri; 

Anexaă6.ăSistemeăexistenteădeăpreavertizare/avertizareăaăatingeriiăunorăvaloriăcriticeăşiă 
deăalarmareăaăpopula ieiăînăcazulăevacu rii; 
Anexaă7.ăTabelăcuprinzândăobiectiveleăcareăpotăfiăafectateădeăproducereaăuneiăsitua iiă 
deăurgen (seism,ăfenomenămeteoăpericulos, accident tehnologic etc.); 

Anexa 8.ăLocuri/spa iiădeăevacuareăînăcazădeăurgen ăşiădotareaăacestora; 
Anexa 9 Rapoarte deăinformareăşiăanaliz ăc treăprefect; 
Anexa 10  Reguliădeăcomportareăaăpopulatieiăînăcazulăproduceriiăuneiăsitua iiădeăurgen .ăăăăăăă 

 

 

 



 

                                Listaăautorit ilorăşiăfactorilorăcareăauăresponsabilit i                              ANEXA 1 

                                   în analiza şiăacoperireaăriscurilorăînăcomunaăLivada  

 

 

Nr.crt. Denumire autoritate Coordonate  

Autoritate 

Persoan (e)ă 

de contact 

Atribu iiăînă
PAAR, 

conform 

fişeiănr. 

1 PRIMAR Livada nr.355, 

jud.Arad 

0257/381271; 

MilitonăŞerbă 

Primar: 0257/381271 

             0257/381055  

Privat: 0741730071 

                       

 

Fişaănr.ă1 

2 VICEPRIMAR Livada nr.355, 

jud.Arad 

0257/381271 

Bimbo Iosif 

Viceprimar: 0257/381055; 

Privat: Sinleani nr.58 

 Tel 0722415368 

 

Fişaănr.2 

3 COMITETUL LOCAL PT. 

SITUATII DE URGENTA  

- CLSU - 

COMPONENTA 

CONF. TABEL A. 

Livada nr.355, 

jud.Arad 

0257/381271 

0257/381055 

MilitonăŞerbă 

Primar: 0257/381271 

             0257/381055  

Privat: 0741730071 

Bimbo Iosif  

Viceprimar: 0257/381055; 

Privat: Sinleani  nr.58 

 Tel 0722415368 

 

Fisa nr.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 CENTRUL OPERATIV AL 

CLSU  

COMPONENTA 

CONF.TABEL B. 

Livada nr.355, 

jud.Arad 

0257/381271 

0257/381055 

Otlacan Mariana Eliza 

Secretar al comunei Livada  

Tel 0257/381055 

0747111101 

 

Fisa nr.4 

5          INSPECTOR 

PROTEC IEăCIVIL  

    

        /SEF SERVICIU 

DE URGENTA    

VOLUNTAR 

Livada nr.355, 

jud.Arad 

 Halmagean Mirela  

jurist 

Tel 0755668566 

Fisa nr.5 

6  

      SERVICIUL  

VOLUNTAR PT. SITUATII     

DE URGENTA 

Livada nr.355, 

jud.Arad 

0257/381271 

0257/381055 

Halmagean Mirela Felicia 

 

Tel 0257/381055 

Privat: Arad, Aleea Amara 

nr.2 

 Tel. 0755668566 

  

7 CABINET MEDICAL 

INDIVIDUAL DR.BONDIS 

LUCIAN 

LIVADA nr.157 

0257/381235 

Dr. Bondis Lucian 

Tel. 0257/381235 

  

8 CABINET VETERINAR Livada  Stana Ioan  

Medic Veterinar  

Livada , Tel. 0744870695 

  

9 SCOALA GENERALA 

CLASELE I-VIII LIVADA 

LIVADA NR.79-81 

0257/381053 

 

Prof.Barbu Delia 

Director 

Tel.0257/381053; 

 

  

10  

 

POLI IAăCOMUNEIă
LIVADA  

 

LIVADA nr.107a 

0257/381052 

Plesa Ciprian  

Sef post poltie 

  



Al comunei Livada 

Tel. 0257/381052 

 

 

            Consiliul local al comunei Livada în calitate de reprezentant al beneficiarului voluntariatului 

areăurmãtoareleăatribu ii şiăobliga iiăprincipale: 
           ConformăLegiiă307/2006ăprivindăap rareaăîmpotrivaăîncendiilor  

a) aprobãăplanulădeăanalizãăşiăacoperireăaăriscurilor,ăpentruăunitateaăadministrativ-teritorialã pe care o 

reprezintã,ă stabileşteă resurseleă necesareă pentruă aplicareaă acestuiaă şiă îlă transmiteă inspectoratuluiă înă
razaăcãruiaăfunc ioneazã; 
b) emiteăhotãrâri,ăînăcondiþiileălegii,ăcuăprivireălaăorganizareaăactivitã iiădeăapãrareăîmpotriva 

incendiilor în unitatea administrativ-teritorialã pe care o reprezintã; 

c) instituieăreguliăşiămãsuriăspecificeăcorelateăcuănivelulăşiănaturaăriscurilorălocale; 
d) înfiinþeazã,ă laă propunereaă primarului,ă cuă avizulă inspectoratului,ă serviciulă voluntară deă urgen ãă şiă
aprobãăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăalăacestuia; 
e) desemneazãă şefulă serviciuluiă voluntară deă urgen ã,ă laă propunereaă primarului,ă cuă avizulă
inspectoratului; 

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în 

vedereaă organizãrii,ă înzestrãrii,ă func ionãriiă şiă îndepliniriiă atribu iiloră legaleă deă cãtreă serviciileă deă
urgen ãăvoluntareăînfiin ateăşiăexercitãăcontrolulăfolosiriiăacestora; 
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea 

serviciilorădeăurgen ãăvoluntare,ăpentruăcazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, 

precumăşiăpentruăasigurareaădeăpersoaneăşiărãspundereăcivilãăaăpersonaluluiăcuăatribu iiăpeălinieăde 

interven ie,ăpentruăcazurileădeăinvaliditateăsauădeădeces,ăproduseăprinăaccidente,ăcatastrofeăori alte 

asemeneaăevenimenteăinterveniteăînătimpulăşiădinăcauzaăîndepliniriiăatribu iilorăspecifice; 
h) asigurãăincluderea,ăînăplanurileădeăorganizare,ădeădezvoltareăurbanisticãăşiădeăamenajareăa 

teritoriului,ăaăcãilorădeăaccesăpentruă interven ii,ăaă lucrãrilorăpentruărealizareaăsistemelorădeăanun are,ă
alarmare,ăprecumăşiădeăalimentareăcuăapãăînăcazădeăincendiu; 
i) analizeazã,ăsemestrialăşiăoriădeăcâteăoriăesteănevoie,ăcapacitateaădeăapãrareăîmpotrivaăincendiilorăaă
unitã iiăadministrativ-teritoriale pe care o reprezintãăşiă informeazãă inspectoratulăcuăprivireă laămãsurileă
stabilite pentru optimizarea acesteia; 

j) asigurãăimobileăşiăspa iiăamenajateăcorespunzãtorăpentruăfunc ionareaăserviciuluiădeăurgen ã 

voluntar,ăprecumăşiămijloaceleădeăcomunica iiănecesare; 
k) îndeplineşteăoriceăalteăatribu iiăprevãzuteădeălegeăpentruăapãrareaăîmpotrivaăincendiilor 
         Conformălegiiă481/2007ăprivindăprotectiaăcivil ,ăconsiliulălocalăareăurm toareleăatribu ii: 

a)ăaprobãăorganizareaăprotecþieiăcivileălaănivelulăunitã iiăadministrativ-teritoriale,ăanalizeazãăanualăşiăoriă
deăcâteăoriăesteănevoieăactivitateaădesfãşuratãăşiăadoptãămãsuriăpentruăîmbunãtã ireaăacesteia; 
b)ă aprobãă planurileă anualeă şiă deă perspectivãă pentruă asigurareaă resurseloră umane,ă materialeă şiă
financiare destinate preveniriiăşiăgestionãriiăsitua iilorădeăurgen ã; 
c)ăparticipã,ăpotrivitălegii,ălaăasigurareaăfinan ãriiămãsurilorăşiăaăac iunilorădeăprotec ieăcivilã,ăprecumăşiăaă
serviciilorădeăurgen ãăşiăaăstructurilorăcareăauăatribu iiălegaleăînăacestădomeniu; 
d) stabilesc,ăînăcondi iileălegii,ătaxeăspecialeăpeăliniaăprotec ieiăcivile; 
e)ăînfiin eazã,ăînăcondi iileălegiiăşiăcuăavizulăInspectoratuluiăGeneralăpentruăSitua iiădeăUrgen ã,ăcentreă
deăformareăşiăevaluareăa personaluluiădinăserviciileăvoluntareădeăurgen ã; 
f) gestioneazã,ă depoziteazã,ă între ină şiă asigurãă conservareaă aparaturiiă şiă aă materialeloră deă protec ieă
civilã prin serviciile specializate din subordine; 



g)ă asigurãă spa iileă necesareă func ionãriiă inspectorateloră pentruă situa iiă deă urgen ãă corespunzãtoare,ă
paza şiă securitateaă acestoraă şiă aă centreloră opera ionale,ă precumă şiă spa iileă pentruă depozitareaă
materialelorădeăinterven ie. 
 

                 Atribu iileăautorit ilorăşiăresponsabililorăcuprinşiăînăPAAR                           ANEXA 2 

 

AUTORITATEA: PRIMAR (PRESEDINTELE CLSU) Fişaănr.1 

I.-gestionarea RISCURILOR   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

-asigura conditiile de functionare a permanentei la primarii, 

oficii postale si posturi de politie, in vederea urmaririi si 

comunicarii centrului operational judetean evolutia situatiei 

in unitatea administrativ-teritoriala .  

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in 

plan local;  

-dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona 

sinistrata ; 

-asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva 

incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice 

apartinand domeniului public si       privat al unitatii 

administrativ teritoriale, precum si la institutiile publice; 

-organizeaza si executa , prin serviciul de urgenta voluntar, 

controlul respectarii regulilor de aparare impotriva 

incendiilor la gospodariile cetatenesti . 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- asigura prin mijloacele avute la dispozitie , desfasurarea 

activitatilor de informare si educatie antiincendiu a 

populatiei;  

-asigura conditiile pentru participarea la concursuri a 

serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi 

Prietenii pompierilor; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre proiectarea in 

unitatea administrativ-teritoriala sau in zonele limitrofe a 

unor obiective cu activitati in care sunt prezente substante 

periculoase; 

-asigura functionarea fluxului informational decizional de 

aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice 

periculoase, marind frecventa transmiterilor de informatii , 

prognoze si avertizari catre obiectivele periclitate, conform 

prevederilor planurilor operative de aparare. 

d.-exerci iiăşiăaplica ii; -aproba planurile operative, de pregatire si planificare a 

execitiilor de specialitate in domeniul protectiei civile;  



-conduce execitiile , aplicatiile si activitatile de pregatire 

privind protectia civila; 

-coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare; 

-raspunde de alarmarea , protectia si pregatirea populatiei 

pentru situatiile de protectie civila. 

II.-RESURSE NECESARE   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

  

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie 

civila;  

-asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare , potrivit 

normelor , cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva 

incendiilor si echipamente de protectie specifice , carburanti 

, lubrifianti si alte mijloace necesare    sustinerii operatiunilor 

de interventie , inclusiv hrana si antidotul pentru participantii    

la interventiile de lunga durata. 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- distribuireaădeămaterialeăinformative,ăplianteăşiăafişeălaă
unit ileăşcolareăde peăteritoriulăoraşului,ăafişareaăregulilorădeă
comportamentăînăsitua iiădeă 
urgen ălaăafişierulăPrim rieiăLivada  

d.-exerci iiăşiăaplica ii; - materiale si echipamentele necesare sunt cele specifice 

conform      normelor in vigoare ;  

- exercitiile si aplicatiile sunt conforme planurilor operative , 

de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate, se 

desfasoara pe teritoriul localitatii prin activitati de simulare a 

cre riiăuneiăsituatiiădeăurgenta. 

III.-INTERVEN IE   

a.-alarmare -dupa convocarea comitetului local pentru situatii de 

urgenta, alertarea serviciului de urgenta voluntar , in functie 

deăsituatiaădeăurgentaăcreat ăsiăevolutiaăacesteiaă,ăr spundeă
de alarmarea populatiei folosind mijloacele de avertizare 

principale din dotare –sirene , si respectiv  mijloacele 

secundare – clopotele bisericesti;  

-timpul de intrare in actiune este in functie de evolutia 

situatieiădeăurgentaăcreat ă,ăsituatieăurmarit ăprinădeplas riă
inăzonaăafectat ăpentruăaăanticipaăevolutiaăacesteia.ă 

b.-ac iuniădeă -urmareste activitatea echipelor specializate de cautare, 



c utare/salvare/descarcerare salvare, descarcerare din cadrul serviciului de urgenta 

voluntar , asigurand toate conditiile de intrare in actiune a 

acestora in cel mai scurt pentru limitarea pierderilor de vieti 

omenesti. 

c.-asisten ămedical  - urmareste activitatea si asigura conditiile de intrare in 

actiune a echipelor specializate sanitare din cadrul 

serviciului voluntar si a tuturor structurilor sanitare 

participante la actiunea de salvare, in vederea acordarii 

primului ajutor medical si transportul ranitilor la punctele de 

adunare si evacuare. 

d.-ac iuniădeăîndep rtareăaămanifest riiă
pericolului produs 

-solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea 

situatiilor de protectie civila;  

-coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz 

de incendiu , asigura participarea la interventie a serviciului 

voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea 

interventiei , pana la stingerea incendiului ori pana la 

sosirea fortelor inspectoratului; 

-timpul de intrare in actiune este cat mai urgent posibil in 

vederea limitarii efectelor situatie de urgenta . 

e.-ac iuniădeălimitareăaăconsecin eloră
unui pericol 

-asigura participarea la interventie a serviciului de urgenta 

voluntar , a fortelor de interventie alcatuite din localnici, la 

actiunile operative  

desfasurate de specialistii unitatilor detinatoare de lucrari cu 

rol de aparare   

-dispune masuri de izolare a zonei , in vederea extinderii 

actiunii situatiei    de urgenta. 

f.-ac iuniădeăînl turareăaăefectelorăunuiă
eveniment 

-repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa ;  

-aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare prin 

serviciile   specializate; 

-refacerea cailor de comunicatii, a utilitatilor publice; 

-sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea 

gospodariilor; 

-pentru inlaturarea efectelor unui eveniment se folosesc 

toate mijloacele disponibile , inclusiv sprijinul operatorilor 

economici din unitatea administrativ-teritoriala in vederea 

restabilirii starii de normalitate. 

-intrarea in actiune este in functie de evolutia situatiei si de 

situatia de      faptăcreat ă,ăurmarindu-se ca in cel mai scurt 

timp sa se restabileasca     stare de normalitate .  

                   

    



        Atribu iileăautorit ilorăşiăresponsabililorăcuprinşiăînăPAAR                             ANEXA 2 

 

AUTORITATEA: VICEPRIMAR (VICEPRESEDINTE CLSU ) Fişaănr.2 

I.-gestionarea RISCURILOR   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

Viceprimarul in calitate de vicepresedinte a CLSU 

indeplineste atributiile presedintelui CLSU in lipsa acestuia, 

respectiv cele cuprinse in Fisa nr.1 , precum si pe cele ce îi 

revin ca membru al comitetului.  

-asigura conditiile de functionare a permanentei la primarii, 

oficii postale si posturi de politie, in vederea urmaririi si 

comunicarii centrului operational judetean evolutia situatiei 

in unitatea administrativ-teritoriala . 

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in 

plan local;  

-dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona 

sinistrata ; 

-asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva 

incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice 

apartinand domeniului public si   privat al unitatii 

administrativ teritoriale, precum si la institutiile publice; 

-organizeaza si executa , prin serviciul de urgenta voluntar, 

controlul respectarii regulilor de aparare impotriva 

incendiilor la gospodariile cetatenesti . 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunui pericol; 

- asigura prin mijloacele avute la dispozitie , desfasurarea 

activitatilor de informare si educatie antiincendiu a 

populatiei;  

-asigura conditiile pentru participarea la concursuri a 

serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi 

Prietenii pompierilor; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre proiectarea in 

unitatea administrativ-teritoriala sau in zonele limitrofe a 

unor obiective cu activitati in care sunt prezente substante 

periculoase; 

-asigura functionarea fluxului informational decizional de 

aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice 

periculoase, marind frecventa transmiterilor de informatii , 

prognoze si avertizari catre obiectivele periclitate, conform 

prevederilor planurilor operative de aparare. 

d.-exerci iiăşiăaplica ii; -aproba planurile operative, de pregatire si planificare a 

execitiilor de specialitate in domeniul protectiei civile;  



-conduce execitiile , aplicatiile si activitatile de pregatire 

privind protectia civila; 

-coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare; 

-raspunde de alarmarea , protectia si pregatirea populatiei 

pentru situatiile de protectie civila. 

II.-RESURSE NECESARE   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmiterea 

datelorălaăautorit ileăcompetente; 

  

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie 

civila;  

-asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare , potrivit 

normelor , cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva 

incendiilor si echipamente de protectie specifice , carburanti 

, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor 

de interventie , inclusiv hrana si antidotul pentru participantii 

la interventiile de lunga durata. 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- distribuireaădeămaterialeăinformative,ăplianteăşiăafişeălaă
unit ileăşcolareădeăpeăteritoriulăoraşului,ăafişareaăregulilorădeă
comportamentăînăsitua iiădeăăăurgen ălaăafişierulă
Prim riei comunei Livada  

d.-exerci iiăşiăaplica ii; - materiale si echipamentele necesare sunt cele specifice 

conform    normelor in vigoare ;  

- exercitiile si aplicatiile sunt conforme planurilor operative , 

de pregatire      si planificare a exercitiilor de specialitate, se 

desfasoara pe teritoriul     localitatii prin activitati de simulare 

a creerii unei situatii de urgenta. 

III.-INTERVEN IE   

a.-alarmare -dupa convocarea comitetului local pentru situatii de 

urgenta, alertarea serviciului de urgenta voluntar , in functie 

de situatia de urgenta creata si evolutia acesteia , raspunde 

de alarmarea populatiei folosind mijloacele de avertizare 

principale din dotare –sirene , si respectiv  mijloacele 

secundare – clopotele bisericesti;  

-timpul de intrare in actiune este in functie de evolutia 

situatieiădeăurgentaăcreat ă,ăsituatieăurmaritaăprinădeplasariă
in zona afectata pentru a anticipa evolutia acesteia.  

b.-ac iuniădeă -urmareste activitatea echipelor specializate de cautare, 



c utare/salvare/descarcerare salvare, descarcerare din cadrul serviciului de urgenta 

voluntar , asigurand toate conditiile de intrare in actiune a 

acestora in cel mai scurt pentru limitarea pierderilor de vieti 

omenesti. 

c.-asisten ămedical  - urmareste activitatea si asigura conditiile de intrare in 

actiune a      echipelor specializate sanitare din cadrul 

serviciului voluntar si a tuturor structurilor sanitare 

participante la actiunea de salvare, in vederea    acordarii 

primului ajutor medical si transportul ranitilor la punctele de 

adunare si evacuare. 

d.-ac iuniădeăîndep rtareăaămanifest riiă
pericolului produs 

-solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea 

situatiilor de    protectie civila; 

-coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz 

de incendiu , asigura participarea la interventie a serviciului 

voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea 

interventiei , pana la stingerea incendiului ori pana la 

sosirea fortelor inspectoratului; 

-timpul de intrare in actiune este cat mai urgent posibil in 

vederea limitarii efectelor incendiului produs. 

e.-ac iuniădeălimitareăaăconsecin eloră
unui pericol 

-asigura participarea la interventie a serviciului de urgenta 

voluntar , a fortelor de interventie alcatuite din localnici la 

actiunile operative      desfasurate de specialistii unitatilor 

detinatoare de lucrari cu rol de  

aparare  

-dispune masuri de izolare a zonei , in vederea limitarii 

extinderii actiunii situatiei de urgenta. 

f.-ac iuniădeăînl turareăaăefectelorăunuiă
eveniment 

-repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa ;  

-aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare prin serv. 

specializate 

-refacerea cailor de comunicatii, a utilitatilor publice; 

-sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea 

gospodariilor; 

-pentru inlaturarea efectelor unui eveniment se folosesc 

toate mijloacele disponibile , inclusiv sprijinul operatorilor 

economici din unitatea administrativ-teritoriala in vederea 

restabilirii starii de normalitate. 

-intrarea in actiune este in functie de evolutia situatiei si de 

situatia de fapt creata , urmarindu-se ca in cel mai scurt 

timp sa se restabileasca stare de normalitate .  



 

                      Atribu iileăautorit ilorăşiăresponsabililorăcuprinşiăînăPAAR                   ANEXA 2 

 

AUTORITATEA: COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE  

URGENTA -CLSU- 

Fişaănr.3 

I.-gestionarea RISCURILOR   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

-asigura permanenta la sediul primariei in vederea primirii 

prognozelor si avertizarilor hidrometeriologice;  

-transmiterea informatiilor privind evolutia fenomenelor       

periculoase centrului operational judetean. 

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-informeaza centrul operational judetean privind starile 

potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta 

amenintarii      acestora .  

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- distribuireaădeămaterialeăinformative,ăplianteăşiăafişeălaă
unit ileăşcolareădeăpeăteritoriulăoraşului,ăafişareaăregulilorădeăăăă
comportamentăînăsitua iiădeăurgen ălaăaviziereleăpublicitareă
din unitatea administrativ-teritoriala;  

-identificarea tipurilor de risc existente in unitatea 

administrativ-teritoriala , si informarea preventiva a 

populatiei asupra      pericolelor specifice; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre proiectarea in 

unitatea administrativ-teritoriala sau in zonele limitrofe a 

unor obiective cu activitati in care sunt prezente substante 

periculoase; 

- se reactualizeaza periodic in functie de noi reglementari, si 

de gradul de deteriorare a acestora. 

d.-exerci iiăşiăaplica ii; -verifica modul de indeplinire a planurilor operative , de 

pregatire    si planificare a exercitiilor a serviciului de 

urgenta voluntar;  

-evalueaza si stabilesc masuri de imbunatatire a capacitatii 

de raspuns in situatii de urgenta a serviciului de urgenta 

voluntar; 

-asigura conditiile necesare executarii exercitiilor si 

aplicatiilor conform planului operativ de pregatire si 

planificare a exercitiilor    de specialitate. 

II.-RESURSE NECESARE   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă

  



datelorălaăautorit ileăcompetente; 

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-urmareste asigurarea dotarii serviciilor de urgenta 

voluntare   potrivit normelor , cu mijloace tehnice pentru 

apararea impotriva riscurilor identificate in unitatea 

administrativ-teritoriala, echipamente de protectie specifice , 

carburanti , lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii 

operatiunilor de interventie , inclusiv hrana si antidotul 

pentru participantii la interventiile de lunga    durata . 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativ teritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- distribuireaădeămaterialeăinformative,ăplianteăşiăafişeălaă
unit ileăşcolareădeăpeăteritoriulăoraşului,ăafişareaăregulilorădeăăăă
comportamentăînăsitua iiădeăurgen ălaăavizierele destinate 

publicitatii;  

-identificarea tipurilor de risc existente in unitatea 

administrativ-teritoriala , si informarea preventiva a 

populatiei asupra     pericolelor specifice; 

- se reactualizeaza periodic in functie de noi reglementari, si    

gradul de deteriorarea a acestora.. 

d.-exerci iiăşiăaplica ii; - materiale si echipamentele necesare sunt cele specifice     

conform normelor in vigoare ;  

- exercitiile si aplicatiile sunt conforme planurilor operative , 

de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate, se      

desfasoara pe teritoriul localitatii prin activitati de simulare a 

producerii unei situatii de urgenta; 

III.-INTERVEN IE   

a.-alarmare -folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu     

prioritate a populatiei si obiectivelor in zonele de risc. 

b.-ac iuniădeă
c utare/salvare/descarcerare 

-asigura conditiile necesare interventiei echipelor 

specializate de cautare, deblocare ,salvare,descarcerare in 

vederea limitarii pierderilor de vieti omenesti. 

c.-asisten ămedical  -asigura conditiile de intrare in actiune a echipelor 

specializate sanitare din cadrul serviciului voluntar si a 

tuturor structurilor sanitare participante la actiunea de 

salvare, in vederea acordarii primului ajutor medical si 

transportul ranitilor la punctele de  adunare si evacuare. 

d.-ac iuniădeăîndep rtareăaămanifest riiă
pericolului produs 

-evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii 

administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice     

pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor. 

e.-ac iuniădeălimitareăaăconsecin eloră
unui pericol 

-supravegherea permanenta a zonelor de risc;  

-dirijarea fortelor si mijloacelor de interventie; 

-evacuarea preventiva a oamenilor si animalelor si punerea 

in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicarea 



la cote superioare sau prin ancorare; 

-asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a    

populatiei in perioadele deficitare. 

f.-ac iuniădeăînl turareăaăefectelorăunuiă
eveniment 

- actiuni pt. repunerea in functiune a instalatiilor de 

alimentare cu apa ,  

-aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare; 

-timpul de intrare in actiune se satileste in functie de 

evolutia  situatie de urgenta , cat mai repede posibil dupa ce 

este      accesibil in zona afectata. 

 

                Atribu iileăautorit ilorăşiăresponsabililorăcuprinşiăînăPAARăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ANEXA 2 

  

AUTORITATEA: CENTRUL OPERATIV AL CLSU FişaăNr.4 

I.-gestionarea RISCURILOR   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

Centrele operative care se constituie numai la declararea 

starii de alerta , pe timpul functionarii lor, indeplinesc 

atributii similare centrlor operative cu activitate permanenta.  

-centralizeaza si transmit operativ la centrul operational 

judetean date si informatii privind aparitia si evolutia starilor 

potential generatoare de situatii de urgenta; 

-monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza 

Inspectoratul General si celelalte centre operationale si 

operative interesate; 

-asigura transmiterea operativa a deciziilor , dispozitiilor si 

ordinelor , precum si mentinerea legaturilor de comunicatii 

cu centrele operationale si operative implicate in 

gestionarea situatiilor de urgenta , cu dispeceratele 

integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele 

proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop; 

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

  

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupra pericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

  

d.-exerci iiăşiăaplica ii; -exercitii de simulare privind producerea unei situatii de 

urgenta;  

-constituirea comitetului operativ, ca urmare a simularii 



declararii starii de urgenta , atributii, modul de actiune, cu 

cine trebuie sa tina legatura, datele transmise, intervalul de 

timp la care trebuie comunicate . 

II.-RESURSE NECESARE   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

  

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

  

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

  

d.-exerci iiăşiăaplica ii; -exercitii de simulare privind producerea unei situatii de 

urgenta;  

-exercitii de transmitere a datelor la centrul operational 

judetean cu ajutorul aparaturii din dotare, telefoane fixe , 

mobile , fax , etc. 

-centralizarea la loc vizibil a numerelor de telefon, fax , a 

persoanelor , structurilor ierarhic superioare la care trebuie 

comunicate datele privind situatia din teritoriu; 

- locul de desfasurare a acestor exercitii este la sediul 

CLSU Livada 

III.-INTERVEN IE   

a.-alarmare   

b.-ac iuniădeă
c utare/salvare/descarcerare 

  

c.-asisten ămedical    

d.-ac iuniădeăîndep rtareăaămanifest riiă
pericolului produs 

  

e.-ac iuniădeălimitareăaăconsecin eloră
unui pericol 

  

f.-ac iuniădeăînl turareăaăefectelorăunuiă
eveniment 

  

 

 

 

 

 

 



            Atribu iileăautorit ilorăşiăresponsabililorăcuprinşiăînăPAAR                          ANEXA 2 

 

AUTORITATEA: SEFUL SERVICIULUI DE URGENTA  

VOLUNTAR 

Fişa nr.5 

I.-gestionarea RISCURILOR   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

- face parte din CLSU si asigura permanenta la sediul 

primariei in vederea primirii prognozelor si avertizarilor 

hidrometeriologice ;  

-asigura transmiterea informatiilor privind evolutia 

fenomenelor periculoase, centrului operational judetean. 

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-controleaza ca instalatiile , mijloacele si utilajele de stins 

incendiu , celelalte materiale pentru interventie de pe 

teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare si intretinute 

corespunzator;  

-impreuna cu compartimentul/specialistul de prevenire 

verifica modul de respectare a masurilor de prevenirein 

gospodariile populatiei si pe teritoriul agentilor si operatorilor 

economici din raza localitatii. 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

-promoveaza in permanenta serviciul in randul populatiei si 

elevilor ;  

- distribuireaădeămaterialeăinformative,ăplianteăşiăafişeălaă
unit ileăşcolareădeăpeăteritoriulăcomunei,ăafişareaăreguliloră
de comportamentăînăsitua iiădeăurgen ălaăafişiereleă
publicitare din unitatea administrativ-teritoriala; 

-identificarea tipurilor de risc existente in unitatea 

administrativ-teritoriala , si informarea preventiva a 

populatiei asupra pericolelor specifice, modul de actiune a 

acestora; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre proiectarea in 

unitatea administrativ-teritoriala sau in zonele limitrofe a 

unor obiective cu activitati in care sunt prezente substante 

periculoase; 

- se reactualizeaza periodic in functie de noi reglementari in 

domeniu, si de gradul de deteriorare a acestora (afiselor, 

pliantelor) 

d.-exerci iiăşiăaplica ii; -conduce lunar , procesul de pregatire al voluntarilor pentru 

ridicarea capacitatii de interventie, potrivit documentelor 

intocmite in acest scop;  

-asigura studierea si cunoasterea de catre personalul 



serviciului voluntar a particularitatilor localitatii si clasificarii 

din punct de vedere al protectiei civile, precum si 

principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar 

influienta urmarile situatiilor de urgenta din zona de 

competenta; 

-verifica prin exercitii de alarmare viabilitatea planurilor de 

alarmare intocmite, precum si starea de operativitate si de 

interventiea formatiilor de protectie civila. 

II.-RESURSE NECESARE   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

  

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

materiale/echipamente necesare 

c.-informare preventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- distribuireaădeămaterialeăinformative,ăplianteăşiăafişeălaă
unit ileăşcolareădeăpeăteritoriul oraşului,ăafişareaăregulilorădeă
comportamentăînăsitua iiădeăurgen ălaăafişierulăprim rieiă  

-informeaza populatia asupra tipurilor de riscuri identificate 

in unitatea administrativ-teritoriala, masurile de 

autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie 

puse la dispozitie, modul de actiune . 

d.-exerci iiăşiăaplica ii; -conduce lunar , procesul de pregatire al voluntarilor pentru 

ridicarea capacitatii de interventie, potrivit documentelor 

intocmite in acest scop;  

-participa la executarea exercitiile si aplicatiile cuprinse in 

planul de pregatire a populatie in situatii de urgenta. 

III.-INTERVEN IE   

a.-alarmare -asigura alarmarea personalului serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta , pentru aducerea acestuia in mod 

oportun la punctul de intalnire stabilit de beneficiarul 

voluntariatului;  

-timpul mediu de alertare este de 5-10 minute in functie de 

anotimp si de ora din zi sau din noapte la care s-a produs 

situatia de urgenta; 

-timpul de raspuns este de 10 minute pt. obiectivele cu risc 

ridicat si de 30 minute la cel mai indepartat punct din 

sectorul de competenta stabilit. 

-raza medie a sectorului de competenta este de aprox. 

10km. 



b.-ac iunideă
c utare/salvare/descarcerare 

-dispune masuri si coordoneaza activitatile echipelor 

specializate de cercetare-cautare; deblocare-salvare 

evacuare in vederea reducerii pierderilor de vieti omenesti . 

c.-asisten ămedical  -dispune masuri si conduce interventia echipei specializate 

sanitare in vederea acordarii primului ajutor medical si 

transportul ranitilor la punctele de adunare si evacuare  

-dispune masuri si asigura conditiile de intrare in actiune a 

structurilor sanitare specializate participante la actiunea de 

salvare. 

d.-ac iuniădeăîndep rtareăaămanifest riiă
pericolului produs 

-conduce activitatile echipei de interventie din cadrul 

formatiei serviciului de urgenta voluntar in vederea limitarii 

efectelor situatiei de urgenta;  

-pt. limitarea efectelor situatie de urgenta se folosesc toate 

mijloacele disponibile si necesare , in functie de natura 

situatie de urgenta; 

-timpul de raspuns este de 10 minute la obiectivele cu risc 

ridicat si de 30 minute la cel mai indepartat punct din 

sectorul de competenta stabilit; 

-viteza medie de deplasare a autospecialelor de interventie 

este de 50 Km/h. 

e.-ac iuniădeălimitareăaăconsecin eloră
unui pericol 

-conduce activitatile serviciului voluntar in vederea limitarii 

consecintelor situatie de urgenta produse , prin activitati de 

izolare a zonei, evacuarea populatiei aflate in pericol, 

intreruperea alimentarii cu energie si gaze a zonei afectate , 

etc.  

-activitatile de limitare a consecintelor sunt in functie de 

natura, evenimentului sau situatie de urgenta produse. 

f.-ac iuniădeăînl turareăaăefectelorăunuiă
eveniment 

- actiuni pt. repunerea in functiune a instalatiilor de 

alimentare cu apa   

- evacuarea animalelor moarte in vederea evitarii producerii 

unor epidemii; 

- pt. inlaturarea efectelor unei situatii de urgenta se folosesc 

toate mijloacele din dotare . 

 

              

 

 

 

 

 



                 Atribu iileăautorit ilorăşiăresponsabililorăcuprinşiăînăPAAR                     ANEXA 2 

 

AUTORITATEA: COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE DIN CADRU SERVICIULUI 

VOLUNTAR PT.SITUATII DE URGENTA 

Fişaănr.6 

I.-gestionarea RISCURILOR   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă
parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

  

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

-propuneri prin reglementarea unor activitati prin hotarari ale 

Consiliului Local, controlul si informarea preventiva a 

populatiei, precum si pregatirea acesteia pentru situatii de 

urgenta, constatarea si sanctionarea incalcarilor 

procedurilor legale.  

- verificarea respectarii actelor normative si reglementarilor 

privind apararea impotriva incendiilor si a legislatiei de 

protectie civila la proiectarea, executarea, exploatarea si 

postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor; 

- verificarea si organizarea activitatii privind depistarea 

pericolelor potential generatoare de riscuri pe timpul 

exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor ; 

- coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii 

specifice a populatiei si a salariatilor, a modului de insusire 

de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si 

a comportamentului pe timpul manifestarii unei situatii de 

urgenta; 

- instiintarea factorilor responsabili in managementul riscului 

despre existenta, dimensiunea si consecintele riscului 

identificat in domeniul respectiv; 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- informarea si educarea preventiva a populatiei;  

- solutionarea petitiilor si sesizarilor in domeniul specific , 

impreuna cu specialisti ai I.S.U.J. Arad 

- informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, 

inclusiv in locuinte si gospodarii si modul de comportare in 

situatii de urgenta. 

înăceădomeniuădeăcompeten ;ăperiodicitate 

d.-exerci iiăşiăaplica ii;   

II.-RESURSE NECESARE   

a.-monitorizareaăpermanent ăaă   



parametrilor meteo, seismici, de 

mediu,ăhidrografici,ăetcăşiătransmitereaă
datelorălaăautorit ileăcompetente; 

b.-controlulăpreventivăalăautorit ilorăpeă
domeniiădeăcompeten ; 

materiale/echipamente necesare 

c.-informareăpreventiv ăaăpopula ieiă
asupraăpericolelorăspecificeăunit iiă
administrativăteritorialeăşiăasupraă
comportamentului de adoptat în cazul 

manifest riiăunuiăpericol; 

- distribuireaădeămaterialeăinformative,ăplianteăşiăafişeăla 

unit ileăşcolareădeăpeăteritoriulăoraşului,ăafişareaăregulilorădeă
comportamentăînăsitua iiădeăurgen ălaăafişierulăprimariei  

d.-exerci iiăşiăaplica ii;   

III.-INTERVEN IE   

a.-alarmare   

b.-ac iuniădeă
c utare/salvare/descarcerare 

  

c.-asisten ămedical    

d.-ac iuniădeăîndep rtareăaămanifest riiă
pericolului produs 

  

e.-ac iuniădeălimitareăaăconsecin eloră
unui pericol 

  

f.-ac iuniădeăînl turareăaăefectelorăunuiă
eveniment 

  

 

 

 

 

ANEXA 3 

 

RISCURI POTENTIALE IN LOCALITATI/JUDETE VECINE CARE POT AFECTA 

ZONA DE COMPETENTA A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 
   
    Comuna Livada  se invecineaza cu comuna Zimandu Nou si cu satul Horia. 

      Peăteritoriulălocalitatilorăinvecinate,ăăactivitateaădeăbazaăaălocuitorilorăesteăagriculturaăşiăcreştereaă
animalelor, astfel  pe teritoriul acestor vecini exista factori potentiali generatori de situatii de urgenta, 

precumăepizotiiăşiăzoonoze,ăaccidenteăpeăDNăinălocalitatileăZimandăşiăHoria,ăcare sa afecteze zona de 

competenta a comunei Livada . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          ANEXA 5 

 

MASURI CORESPUNZATOARE DE EVITARE A MANIFESTARII RISCURILOR , DE REDUCERE A 

FRECVENTEI DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A CONSECINTELOR ACESTORA, PE TIPURI 

DE RISCURI     

 

             A      Prevenirea si stingerea incendiilor  

   Prevenirea incendiilor este totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor , de 

asigurae a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de 

interventie 

Reguli generale de prevenire a incendiilor: 

 controlul, supravegherea si reducerea pericolelor de incendiu ori a consecintelor acestora;  

 asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a persoanelor in siguranta si de securitate a 

echipelor de interventie proprii in cazul izbucnirii unui incendiu;  

 intretinerea in stare operativa a instalatiilor de detectare/alarmare/stingere a incendiilor si 

mijloacelor de prima interventie;  

 pregatirea planurilor de protectie impotriva incendiilor(evacuare, depozitare si interventie)  

     Activitatile de amenajare a padurii in vederea P.S.I. consta intre altele , crearea de intreruperi ale 

masei combustibile, prin zone tampon, ceea ce permite reducerea riscului de propagare a incendiului, 

prin trecerea de linii somiere. 

Totodata pentru imbunatatire rapiditatii de interventie, se recomanda amplasarea cisternelor, 

(rezervoarelor) cu apa pe masive si in apropierea zonelor forestiere. 

      Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca reprezinta asigurarea 

conditiilor care sa permita salariatilor, ca pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la 

dispozitie , sa actioneze pt.prevenirea si stingerea incendiilor , evacuarea si salvarea utilizatorilor 

constructiei , evacuarea bunurilor materiale , precum si pt. inlaturarea efectelor distructive provocate 

in caz de incendii. 

      Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a persoanelor angajate in munca constituie 

parte componenta a activitatii de aparare impotriva incendiilor desfasurate de persoanele fizice si 

juridice potrivit prevederilor legale in vigoare 

      Principalele obligatii si raspunderi ale persoanelor fizice si juridice, privind prevenirea si stingerea 

incendiilor: 

 raspund de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de 

consecintele producerii incendiilor;  

 sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;  

 sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru 

operatiuni de salvare , de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori 

ale altor persoane;  

 sa accepte satbilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei 

constructiiă sauă aă uneiă partiă dină construc ie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea 

temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace 

proprii, pentru realizarea acestor masuri.  



Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloace serviciile de urgenta , 

primaru, sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale , pentru limitarea si stingerea incendiului. 

      Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a persoanelor in siguranta , in caz de incendiu 

sunt necesare urmatoarele masuri: 

 stabilirea unui concept propriu de alarmare si evecuare in caz de incendiu;  

 p strareaăcailorădeăevacuare,ăsalvare si interventie libere si in stare de utilizare la parametrii 

la care au fost proiectate si realizate;  

 marcarea si semnalizarea cailor si acceselor de evacuare, salvare si interventie;  

 asigurarea si functionarea iluminatului de siguranta si celei de-a doua surse de energie 

electrica;  

 afisarea extrasului corespunzator din planurile de protectie impotriva incendiilor pe fiecare 

nivel in parte, in corelare cu situatia existenta;  

 asigurarea si functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de 

performanta pentru care au fost proiectate;  

 asigurarea numarului si tipurilor de stingatoare; corespunzatoare clasei de incendiu;  

 organizarea si desfasurarea , periodic, de exercitii si aplicatii , cu salariatii , gradat , pe locul 

de munca, pe cladire si pe mai multe cladiri din cadrul aceluiasi operator economic;  

 in cazul manifestarilor cu public numeros , organizatorul anunta in scris cu 48 ore inainte 

administratia publica loca si serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta in a carui zona de 

responsabilitate se va desfasura evenimentul.  

   Avand in vedere ca la nivelul comunei Livada, ca sursa de energie termica se foloseste  gazul 

metan , cu alimentare de la reteau de distributie a gazelor se are in vedere respectarea urmatoarelor 

reguli : 

 seăinterziceăfolosireaăinstala iiloră improvizate,ăfaraăregulatori(ceasuri)ădeăpresiuneăcuăgarnituriă
deteriorate ori cu furtuni de cauciuc fisurate sau largite la capete;  

 se interzice cu desavarsire incercarea cu flacara a  garniturilor regulatorilor de presiune sau a 

furtunului; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;  

 cetatenii au obligatia de a permite personalului autorizat din partea societatii de distributie a 

gazelor , de a efectua verificarile periodice la instalatiile de alimentare cu gaz si a cosurilor sau 

instaltiilor de eliminare a gazelor arse din locuinta.  

Compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta , are ca 

principala atributie si activitatea de prevenire a producerii incendiilor , prin actiuni de indrumare si 

control la gospodariile cetatenesti, agentii economici si institutiile din unitatea administrativ-teritoriala . 

      Se vor intreprinde actiuni de informare si mediatizare a masurilor de prevenire si stingere a 

incendiilor , urmarile acestora , prin actiuni de educatie a elevilor la nivelul scolilor in acest domeniu , 

afise sau pliante , afisate la afisierele comunei.  

      In cazul declansarii unor incendii , se vor folosii toate fortele si mijloacele disponibile in vederea 

salvarii vietilor omenesti , limitarii pagubelor materiale , masuri in vederea preintampinarii incendiului 

la obiectivele invecinate.  

 

                      B.      GRIPA AVIARA 

       

   In cazul in care cineva a remarcat ceva suspect in privinta imbolnavirii pasarilor de curte , are 

obligatiaădeăaăinstintaăautoritatile,ăprinătransmitereaăunorădateăreferitoareălaăsituatiaădinăzonaăinfectat ;ă



speciile de pasari afectate; numarul de pasari suspecte de boala; detalii privind amplasarea 

exploatatiei,ăexistentaăsoselelorăoriăaădrumurilorăprincipaleăinăapropiere,ăsituatiaămeteorologicaălocal . 
      In cazul unui focar se aplica taierea sau uciderea integrala a pasarilor in efectivul afectat , 

ecarisarea carcaselor si a produselor provenite de la acestea , curatirea , dezinfectia. Repopularea se 

face dupa cel putin 21 zile. 

      Comuna Livada  dispune de un Cabinet Veterinar , care pentru prevenirea aparitiei bolii aplica 

normele stabilite in acest domeniu , are in componenta personal calificat in vederea prevenirii si 

izolarii posibilelor focare. 

 

                      E.       CUTREMURE  

 

       Comuna Livada  se afla intr-o zona cu grad seismologic , la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 

nesemnalandu-se in ultimii ani cutremure de intensitate care sa afecteze populatia si bunuri. 

      Totusi in caz de cutremur este indicat sa se ia urmatoarele masuri: 

 se cauta locul cel mai sigur din locuinta ,colturile interioare ale peretilor de rezistenta, golurile 

de sub usi; locurile de sub scheletul cladirii , mesele , paturile etc.  

 se verifica tavanele, acoperisul , cosurile reteaua electrica, tevile de gaze;  

 se ancoreaza mobila grea , dulapurile cu carti in asa fel ca in caz de cadere sa nu blocheze 

iesirea;  

 este un avantaj puterea de pastrare a luciditatii, aceasta aducandu-ti sanse mai multe sa 

scapi nevatamat.  

ANEXA 6 

 

SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE /AVERTIZARE A ATINGERII UNOR VALORI CRITICE 

SI DE ALARMARE A POPULATIEI IN CAZUL EVACUARII 

        

      In scopul prevenirii instalarii PANICII si pentru a se asigura realizarea masurilor de protectie si 

respectarea regulilor de comportare, populatia va fi informata despre situatia creata prin sisteme si 

mijloace tehnice de avertizare si alarmare publica. 

Mijloacele de avertizare şi alarmare specificeă seă instaleaz ă înă locurileă stabiliteă deă Inspectoratulă
GeneralăpentruăSitua iiădeăUrgen ăşiădeăserviciileădeăurgen ăprofesioniste.ă 
Mesajele de avertizare şi alarmare seătransmităobligatoriu,ăcuăprioritateăşiăgratuităprinătoateăsistemeleă
de telecomunica ii,ă posturileă şiă re eleleă deă radioă şiă deă televiziune,ă inclusivă prină satelită şiă cablu,ă careă
opereaz ăpeăteritoriulăRomâniei,ălaăsolicitareaăexpres ăaăpreşedin ilor/şefilorăstructurilorăpentruăsitua iiă
deăurgen . 
      În perioada predezastru se vor folosi toate mijloacele de transmisiuni existente: telefoanele de 

toateă tipurile,ă fax,ă radiotelefoaneă fixeă şi mobile,ă pentruă transmitereaă comunicateloră privindă evolu iaă
undeiădeăviitur ,ăaădirec iilorădeăpropagareăaăincendiilor,ăaăurmarilorăalunecarilor de teren, vor fi folosite 

toateămijloaceleăprinăcareăseăpotătransmiteăinforma iiăcuăprivireălaăsitua iaăcreat ă,modulădeăprotec ieă,ă
precumăşiălaămodulădeăac iuneăpentruălimitareaăşiălichidareaăefectelor situatiei de urgenta . 

   Alarmareaă popula ieiă ,ă institu iiloră publiceă şiă operatoriloră economiciă seă realizeaz ă prină semnaleă
acusticeăsauăopticeăemiseăcuăajutorulămijloacelorădeăalarmareăşiăprinăcomunic riătransmiseăpeăposturileă
deăradiodifuziuneăşiăteleviziuneăcentraleăşiălocaleă,ăiarăînăcazulăexisten ei ,ăşiăprinăsta iileădeăradioficareă
şiăradioamplificare 

   Semnaleleă deă alarmareă acusticeă aă popula ieiă ,ă institu iiloră publiceă şiă operatoriloră economici  sunt : 

alarm ăaerian ă,ăalarm ălaădezastreă,ăprealarm ăaerian ă,ăşiăîncetareaăalarmeiă. 



   Durataăfiec ruiăsemnalăesteădeădou ăminuteăpentruătoateămijloaceleădeăalarmareă,ăcuăexcep iaă 
sirenelor cu aer comprimat  la care durata este de un minut.  

a)ăSemnalulăALARM ăLAăDEZASTRE  se compune din  5 sunete a 16 secunde fiecare , cu  

pauz ădeă10ăsecundeăîntreăele .  

b) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr – unăsunetăcontinuuă,ădeăaceiaşi   
intensitate , cu durata de 2 minute .  

   In  comuna Livada esteăinstalat ăoăsiren ăelectric  care se afla pe cladirea primăriei . 
      Pentru alarmarea populatie se pot folosi ca mod de alarmare secundar , clopotele  bisericilor 

ortodoxe, catolice ,reformate , greco-catoliceă,ăsituateăpeăteritoriulăălocalit ii Livada. 

 

                                                                                                                                  ANEXA 7 

 

TABEL CUPRINZAND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI SITUATII 

DE URGENTA (SEISM, ,ACCIDENT TEHNOLOGIC, FENOMENE METEO PEICULOASE) 

 

Nr.  

Crt. 

Denumire obiectivă(ăzon ă)  Obiective afectate Cauza  

1 Satul Sînleani  -  20  gospod riiă 

 -   80  persoane 

 

Vijelii, furtuni si ploi torentiale 

2 Localitatea Livada  -  25 gospod riiă 

 -100 persoane  

Vijelii, furtuni si ploi torentiale 

3 Satul Sînleani - 310 gospodarii 

- 1250 persoane 

Fenomen de seceta si 

uscaciune 

4 Localitatea Livada - 300 gospodarii 

- 1200 persoane 

Fenomen de seceta si 

uscaciune 

 
 

ANEXA 8 

 

       LOCURI/SPATII DE EVACUARE IN CAZ DE URGENTA SI DOTAREA ACESTORA 

 

      La nivelul comunei Livada suntă localizateăzoneăcareăînăsitua iiădeăurgen ă(inunda ii), tinand cont 

deă evolu iaă siă gradulă deă pericolă ,necesitaă evacuareaă populatieă ,ă animaleloră siă bunuriloră dină zonaă
afectata. 

      Comuna Livada  detine spatii , care in situatii de normalitate sunt destinate desfasurarii 

activitatilor institutiilor locale. 

      Astfel la nivelul comunei  exista  scoli ,  gradinite ,  camin  culturale  care pot fi utilizate in situatii 

de urgenta ca si spatii de evacuare. 

 

 

 

 



Spaţiile pentru cazarea evacuaţilor şi prepararea hranei  în cazul evacuării 
 

Nr 

crt.. 
SPAŢII DE CAZARE 

Nr. persoane ce 

pot fi cazate 

Capacit iădeă

preparare a hranei 
Observa ii 

  1. Camin Cultural Livada  300  350  

2. 
Scoala Generala Livada 

clsI-IV 
400 450  

3. Scoala Generala cls V-VIII 500 500  

4. Scoala Generala Sinleani 300 300  

5. Gradinita Sinleani 100 100  

6. 
Biserica Penticostala 

Sinleani  
300 300  

7. Biserica catolica Sinleani 200 200  

8. Biserica Ortodoxa Sinleani  200 200  

9. Sc Amatex SA 150 300  

Total  2450 2700  

      Toateăspatiileădeăcazareăăaăevacua ilorădeăla nivelul comunei Livada  , sunt alimentate cu energie, 

apa, surse de caldura, iar in functie de evolutia situatiei, numarul populatiei evacuate , aceste spatii se 

pot dota cu obiectele necesare pt. cazare  in cel mai scurt timp. 

  

ANEXA 9 

 

RAPOARTE DE INFORMARE SI ANALIZA CATRE PREFECT 

CON INUTULăRAPOARTELORăOPERATIVE 

CE SE TRANSMIT ZILNIC PE TIMPUL PRODUCERII FENOMENELOR PERICULOASE 

  

      Rapoartele operative seătransmităzilnicădeăc treăComiteteleălocaleă(prim rii)ălaăComiteteleăjude eneă
(Inspectorateleă jude eneă pentruă situa iiă deă urgen )ă şiă laă Centreleă operativeă aleă Sistemeloră deă
Gospod rireăaăApelor,ăpeătimpulăproduceriiăfenomenelorăpericuloase 

Rapoartele operative vor cuprinde:  

   1. modul în care s-a produs fenomenul meteorologică periculosă (cantit iă cumulateă deă precipita iiă
c zuteă peă întreagaă perioad ă deă producereă aă acestora,ă cantit iă totaleă deă precipita iiă , c deriă deă
grindin ,ă furtun , m rimiă caracteristiceă deă ap rareă atinse,ă debiteă maxime înregistrate, pe unit iă
administrative de la un raport la altul;  

   2. situa iaăpagubelorăproduseă(estimativ-fizic).  

    3.ăm surileă luateădeăc treă toateăstructurileă implicateă înăgestionareaăsitua iilorădeăurgen ăgenerateă
deă riscurileă specifice:ă avertizareaă popula iei,ă for eă deă interven ieă careă ac ioneaz ,ă evacuareaă
popula iei,ăcazare,ăalimentareaăcuăap ăpotabil ăaăsinistra ilorăşiăobiecteădeăprim ănecesitate,ămodulădeă
exploatareă şiă deă comportareă aă construc iiloră hidrotehniceă cuă rolă deă ap rareă împotrivaă inunda iilor,ă
volumeă acumulateă înă acumul rileă permanenteă şiă nepermanente,ă manevreleă efectuateă laă barajeă şiă
deriva iiă deă apeă mari,ă modulă deă func ionareă ală sta iiloră deă pompareă pentruă desecare,ă capacitateaă
acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor, etc.  

   4.ăm suriănecesareăpentruăevitarea sau diminuarea pagubelor 

   5.ăvaloareaăpreliminar ăaăpagubelorăstabilit ădeăComiteteleăpentruăsitua iiădeăurgen .ă 



Rapoarteleăoperativeăsuntăsemnateădeăc treăpreşedinteleăComitetuluiă localăpentruăsitua iiădeăurgen ă
(primarulălocalit ii).ă 

 

CON INUTULăRAPORTULUIăDE SINTEZ   

 

privindăap rareaăîmpotrivaăinunda iilor,ăfenomenelorămeteorologice periculoase şiăpolu riloră
accidentale  

Din localitatea ........... perioada ........... 

             Rapoarteleădeăsintez ăseăîntocmescădeăc treăcomiteteleălocaleăpentruăsitua ii deăurgen ăşiăseă
transmită centruluiă operativă ală sistemuluiă deă gospod rireă aă apeloră şiă laă centrulă opera ională ală
inspectoratuluiăpentruăsitua iiădeăurgen ă jude ean,ă înă termenădeămaximă30ădeăzileădeă laăproducereaă
fenomenelor.  

             Rapoartele de sintez ăseă întocmescăpeăbazaăconstat rilorăefectuateă laănivelulăcomiteteloră
localeă deă c treă comisiiă numiteă deă primariă şiă validateă deă c treă comisiileă deă specialitateă peă domeniiă
(construc ii,ăagricol,ădrumuri,ăre eleăelectrice,ătelefonice,ăedilitar-gospod reştiăetc.),ănumiteădeăprefec i.ă
Dină acesteă comisiiă voră faceă parteă şiă reprezentan iă aiă Administra ieiă Na ionaleă "Apeleă Române"ă
(SistemeădeăGospod rireăaăApelorăsauăSistemeăHidrotehnice).ă 
             Raportulădeăsintez ăvaăcon ine:ă 
   1.ăevolu iaă fenomenelor meteorologiceă înă raportăcuăm rimileăcaracteristiceădeăap rareă ,ăprecumăşiă
producereaăşiăevolu iaăpolu riiăaccidentale;ă 
   2.ă organizareaă şiă desf şurareaă ac iuniloră operativeă deă ap rareă (m suriă preventive,ă m suriă deă
interven ieă operativ ,ă m suriă deă evacuare,ă for eă şiă unit iă careă auă ac ionat,ă func ionareaă fluxuluiă
informa ionalădeăavertizare-alarmareăaăpopula iei,ăfunc ionareaăfluxuluiăinforma ionalăcuă rileăvecine);ă 
   3. efectele fenomenelor meteorologice,ăpolu rilorăaccidentale-pagubeă fizicăşiăvaloric, cuprinse într-

un tabel. 

Pierderileă deă vie iă omeneştiă seă voră men ionaă nominal,ă cuă specificareaă împrejur riloră înă careă auă
survenit;  

   4.ă comportareaă lucr riloră deă gospod rireă aă apeloră cuă rolă deă ap rareă împotrivaă inunda iiloră dină
administrareaăprim riilor.  
   5.ăraportulăseăsemneaz ădeăc treăpreşedinteleăcomitetuluiălocal pentruăsitua iiădeăurgen .  

 

 

ANEXA 10 

 

REGULI DE COMPORTARE A POPULATIEI IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUATII DE 

URGENTA 

 

      Prinătoateămijloaceleădeăcareăseădispuneă,ăafişeă,ăpliante, etc. se vor aduceălaăcunoştin aăpopula ieă
regulileădeăcomportareăînăsituatiiădeăurgen ă 
 

IN CAZ DE INCENDIU  

 COMPORTATI-VA CU CALM SI RESPECTATI REGURILE SI MASURILE INDICATE IN 

ASEMENEA SITUATIE;  

 DACA PENTRU SALVAREA OAMENILOR, TREBUIE SA TRECETI PRIN INCAPERI 

INCENDIATE, PUNETI PE CAP O PATURA UMEDA;  

 DESCHIDE-TI CU PRUDENTA USILE, DEOARECE AFLUXUL RAPID DE AER, 

PROVOACA CRESTEREA RAPIDA A FLACARILOR;  



 PRIN INCAPERILE CU FUM DENS DEPLASATI-VA TARAS SAU APLECATI;  

 STRIGATI VICTIMELE (COPIII DE REGULA SE ASCUND SUB PATURI, IN 

DULAPURI,ETC.), GASITI-LE SI SALVATI-LE;  

 DACA VI SE APRINDE IMBRACAMINTEA, NU FUGITI; CULCATI-VA PE PAMANT 

SI ROSTOGOLITI-VA;  

 ASUPRA OAMENILOR CARORA LI S-A APRINS IMBRACAMINTEA, ARUNCATI UN 

PALTON,O PATURA SAU CEVA CARE II ACOPERA ETANS;  

 IN CAZUL STINGERII INCENDIULUI FOLOSITI STANGATOARE, APA, NISIP, PAMANT, 

INVELITORI, ETC.;  

 DACA ARDE SUPRAFATA VERTICALA,APA SE ARUNCA DE SUS IN JOS;  

 LICHIDELE INCENDIARE SE STING PRIN ACOPERIRE CU NISIP,PAMANT,CUVERTURI 

GRELE;  

 INSTALATIILE ELECTRICE SE STING NUMAI DUPA INTRERUPEREA PREALABILA A 

SURSELOR DE ENERGIE;  

 IESITI DIN ZONA INCENDIARA IN DIRECTIA DINSPRE CARE BATE VANTUL;  

 BOMBELE INCENDIARE DE AVIATIE SE STING PRIN ACOPERIREA CU PAMANT SAU 

PRIN SCUFUNDARE IN BUTOAIE (GALETI DE APA);  

 PICATURILE DE NAPALM, CAZUTE PE IMBRACAMINTE SE STING PRIN ACOPERIREA 

LOCULUI RESPECTIV CU IMBRACAMINTE SUBTIRE, LUT SAU NISIP;  

 AMESTECURILE PE BAZA DE FOSFOR SAU SODIU SE STING PRIN IZOLAREA 

ACESTORA DE AERUL INCONJURATOR PRIN ACOPERIRE CU PAMANT,NISIP, ACOPERIRI 

ETANSE (PALTON,PATURI,ETC.)  

- 

IN CAZUL IN CARE SE TRECE LA EVACUARE   

 RESPECTATI ORDINEA DE EVACUARE STABILITA:COPII, BATRANI,BOLNAVI SI IN 

PRIMUL RAND, ZONELE CELE MAI PERICULOASE;  

 INAINTE DE PARASIREA LOCUINTEI INTRERUPETI INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU 

APA, GAZE, ENERGIE ELECTRICA SI INCHIDETI FERESTRELE;  

 SCOATETI ANIMALELE DIN GOSPODARIE SI DIRIJATI-LE CATRE LOCURILE CARE 

OFERA PROTECTIE;  

 LA PARASIREA LOCUINTEI LUATI DOCUMENTELE PERSONALE SI, O REZERVA DE 

ALIMENTE, APA, TRUSA SANITARA, UN MIJLOC DE ILUMINAT, UN APARAT DE RADIO,IAR PE 

TIMP FRIGUROS SI IMBRACAMINTE MAI GROASA;  

DUPA SOSIREA LA LOCUL DE REFUGIU, COMPORTATI-VA CU CALM, OCUPATI LOCURILE 

STABILITE, PROTEJATI SI SUPRAVEGHEATI COPIII, RESPECTATI MASURILE STABILITE. 

LA REINTOARCERA ACASA RESPECTATI URMATOARELE  

 NU INTRATI IN LOCUINTA IN CAZUL IN CARE ACEASTA A FOST AVARIATA SAU A 

DEVENIT INSALUBRA;  

 NU ATINGETI FIRELE ELECTRICE;  

 NU CONSUMATI APA DIRECT DE LA SURSA, CI NUMAI DUPA CE A FOST FIARTA;  

 CONSUMATI ALIMENTE NUMAI DUPA CE AU FOST CURATATE, FIERTE SI DUPA CAZ, 

CONTROLATE DE ORGANELE SANITARE ;  

 NU FOLOSITI INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU APA,GAZE,ELECTRICITATE, DECAT 

DUPA APROBAREA ORGANELOR DE SPECIALITATE;  



 ACORDATI AJUTOR VICTIMELOR SURPRINSE DE INUNDATII;  

 EXCUTATI LUCRARI DE INLATURARE A URMARILOR INUNDATIEI, DEGAJAREA 

MALULUI, CURATIREA LOCUINTEI SI MOBILIERULUI, DEZINFECTAREA 

INCAPERILOR,REPARAREA AVARIILOR SPRIJINITI MORAL SI MATERIAL OAMENII AFECTATI 

DE INUNDATII PRIN GAZDUIRE, DONARE DE BUNURI MATERIALE,ALIMENTE,MEDICAMENTE. 

 

IN CAZUL DESCOPERIRII MUNITIILOR NEEXPLODATE  

 NU LE ATINGETI;  

 NU LE LOVITI SAU MISCATI;  

 NU LE INTRODUCETI IN FOC;  

 NU INCERCATI SA DEMONTATI FOCOASELE SAU ALTE ELEMENTE COMPONENTE;  

 NU LASATI COPII SA SE JOACE CU ASEMENEA COMPONENTE;  

 NU RIDICATI, NU TRANSPORTATI SAU INTRODUCETI MUNITIILE NEEXPLODATE IN 

INCAPERI, LOCUINTE SAU GRAMEZI DE FIER VECHI;  

 IN ZONELE UNDE SE PRESUPUNE CA AR EXISTA MUNITII NEEXPLODATE NU 

EXECUTATI LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE, SAPATURI MANUALE, NU APRINDETI 

FOCUL SI INTERZICETI CIRCULATIA VEHICULELOR, OAMENILOR SI ANUMALELOR;  

 CAND SE EXECUTA LUCRARI SI SE DEPISTEAZA , CU OCAZIA SAPATURILOR, MUNITII 

NEEXPLODATE, SE SISTEAZA IMEDIAT LUCRARILE, SE INDEPARTEAZA INTREGUL 

PERSONAL DIN ZONA PERICULOASA SI SE ANUNTA ORGANELE DE INTERVENTIE;  

 CAND LUATI LA CUNOSTINTA DESPRE EXISTENTA LOR, ANUNTATI IMEDIAT 

ORGANUL DE POLITIE CEL MAI APROPIAT SAU INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA.  

IN CAZ DE CUTREMUR 

 PASTRATI-VA CALMUL, NU INTRATI IN PANICA ;  

 INCHIDETI SURSELE DE FOC ;  

 DESCHIDETI USILE SI DEPARTATI-VA DE FERESTRE SAU BALCOANE ;  

 ADAPOSTITI-VA SUB O GRINDA, LANGA UN PERETE DE REZISTENTA, TOC DE USA, 

SUB BIROU SAU O MASA SOLIDA ;  

 NU FUGITI PE USA, NU SARITI PE GEAM, NU ALERGATI PE SCARI , NU UTILIZATI 

LIFTUL ;  

 DACA SUNTETI PE STRADA, DEPARTATI-VA DE CLADIRI, STALPI SAU ALTE OBIECTE 

AFLATE IN ECHILIBRU PRECAR, DEPLASATI-VA CAT MAI DEPARTE DE CLADIRI,FERITI-VA DE 

CADEREA TENCUIELILOR, COSURILOR, PARAPETELOR, EVITATI AGLOMERATIA, NU 

ALERGATI ;  

 NU BLOCATI STRAZILE, LASATI CALE LIBERA PENTRU MASINILE SALVARII, 

POMPIERILOR, ECHIPELOR DE IN TERVENTIE ;  

 IMEDIAT SI RAMANETI IN MASINA ;  

 CAND MASINA ESTE STATIONATA LANGA CLADIRE, 

ESTE BINE SA PARASITI MASINA IMEDIAT SI SA VA INDEPARTATI DE ACEASTA ;  

 ASCULTATI NUMAI ANUNTURILE POSTURILOR DE RADIO SI TELEVIZIUNE SI 

RECOMANDARILE  

   ORGANELOR IN DREPT. 



   DUPA CUTREMUR  

 NU PARASI IMEDIAT LOCUL IN CARE TE AFLI ;  

 LA PARASIREA LOCUINTEI LUATI ACTELE DE IDENTITATE, UN MIJLOC DE 

ILUMINAT, UN APARAT DE RADIO SI OBIECTE PERSONALE ;  

 INCHIDE INSTALATIA DE GAZ SI ELECTRICA ;  

 NU FOLOSI FOC DESCHIS ;  

 DACA S-A DECLANSAT UN INCENDIU INCEARCA SA-L STINGI ;  

 ANUNTA SERVICIILE SPECIALE DE INTERVENTIE ;  

 ACORDA PRIMUL AJUTOR CELOR AFECTATI ;  

 CALMEAZA PERSOANELE INTRATE IN PANICA SAU SPERIATE, IN SPECIAL COPIII;  

 IMBRACA-TE CORESPUNZATOR ANOTIMPULUI ;  

 DUPA SEISM PARASESTE CU CALM CLADIREA FARA A LUA LUCRURI 

INUTILE, VERIFICA MAI INTAI SCARA SI DRUMUL DE IESIRE ;  

 DA PRIORITATE CELOR RANITI,COPIILOR, BATRANILOR SI FEMEILOR ;  

 NU ATINGE CONDUCTORII ELECTRICI SAU ALTE INSTALATII ELECTRICE.  

 COMBATE ZVONURILE, STIRILE FALSE, PANICA SI DEZORDINEA ;  

 EVITA, PE CAT POSIBIL, CIRCULATIA PE STRAZI ;   

 AJUTA ECHIPELE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE, RESPECTAND DISPOZITIILE 

ACESTORA.  

 

 

PRESEDINTELE 

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 
                                                                        PRIMAR 
                                                                     Militon Serb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Intocmit: Inspector  Mirela Halmagean 
                      
 
 


	CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
	Localitatea LIVADA
	Solul este caracteristic cernoziomurilor levigate care ocupă suprafeţe întinse, orizontul bogat in humus , are grosimea de 40-60 cm. Ca varietăţi găsim cernoziomuri levigate slabe şi cernoziomuri castanii şi ciocolatii.
	Vegetaţia se caracterizează prin specimene de stepă.
	Sectiunea a 2 a.  Caracteristici climatice
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