Anexa nr. 1 la PAAR

Lista autorităţilor şi factorilor
care au responsabilităţi
în analiza şi acoperirea riscurilor
în municipiul Vatra Dornei

NOTĂ:
Autorităţile şi factorii cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în
unitatea administrativ teritorială sunt, după caz:
a) autorităţile publice locale (primar, consilii locale/consilii judeţene, servicii
publice deconcentrate/descentralizate);
b) staţii (puncte) de măsurători a parametrilor meteorologici, seismici,
hidrografici, de mediu etc.
c) institute de cercetări ştiinţifice
d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie, SALVAMONT, etc.)

Nr.
crt.

Denumire
autoritate

1

Primar

Coordonate
autoritate

Persoană(e) de contact

Str. Mihai Eminescu
Ilie Boncheș
nr. 17
Primar:
tel. 0230 375229
tel. 0230 375229
fax 0230 375170
fax 0230 375170
mobil 0744 602992
Privat:
str. Negrești nr. 48
tel.mobil 0744 602992

Atribuții
în PAAR,
conform
fișei nr.
Fișa nr. 1

Cojocaru Nicușor Marcel
Viceprimar:
tel. 0230 375229
fax 0230 375170
tel.mobil 0745 583088
Privat:
str. Vicilicilor nr. 5
tel.fix 0230 375550
tel.mobil 0745 583088
Luminița Luminosu
Secretar municipiu:
tel. 0230 375229
fax 0230 375170
tel.mobil 0748 491987
Privat:
str. Unirii nr. 80, bl.D4
tel.mobil 0748 491987
2

Consiliul local Str. Mihai Eminescu
nr. 17
tel. 0230 375229
fax 0230 375170

3

Poliția
municipală

4

Poliția locală

Fișa nr. 2

Palaghioi Dumitru
Șef:
tel. 0230 375523
tel.mobil 0728 230059
Privat:
str. Lumea Nouă nr. 50
tel.mobil 0728 230059

Str. Unirii 10
tel. 0230 375515

Str. Mihai Eminescu
Cimpoeș Constantin
nr. 15
Consilier Poliție Locală:
tel. 0230 375229
tel. 0230 375229
fax 0230 375170
fax 0230 375170
Privat:
str. Mălinilor nr. 28
tel.fix 0230 372167
tel.mobil 0746 209839
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Fișa nr. 3

Fișa nr. 4

Nr.
crt.

Denumire
autoritate

Coordonate
autoritate

Persoană(e) de contact

Atribuții
în PAAR,
conform
fișei nr.

5

Detașamentul Str. Mihai Eminescu
Cruceanu Bogdan
de jandarmi nr. 15
Comandant:
tel. 0230 373833
tel. 0230 373833
tel.mobil 0742 495636
Privat:
str. Schitului nr. 7
tel.mobil 0742 495636

Fișa nr. 5

6

Detașamentul Str. Mihai Eminescu
Baciu Sorin
de pompieri nr. 10
Comandant:
tel. 0230 371012
tel. 0230 371012
tel.mobil 0722 452200
Privat:
str. Mălinilor nr. 2
tel.fix 0230 371969
tel.mobil 0753 039892

Fișa nr. 6

7

SGA Suceava Str. Unirii 108
tel. 0230 375523
mobil 0745 104772

8

Secție
expediție
minereu
CN Uraniu

9

Spital
municipal

Arcălean Romeo
Director:
tel. 0230 375523
tel.mobil 0745 104772
Privat:
str. Sondei nr. 6
tel.fix 0230 373325
tel.mobil 0745 104772

Fișa nr. 7

Bîea Carmen
Șef stație:
tel. 0230 372107
tel.mobil 0728 208184
Privat:
C-lung Moldovenesc
tel.mobil 0728 208184

Fișa nr. 8

Str. Mihai Eminescu
Stan Valentin
nr. 12
Director:
tel. 0230 371821
tel. 0230 371821
mobil 0744 617964 tel.mobil 0736 566325
Privat:
str. M. Sadoveanu nr. 4
tel.fix 0230 375190
tel.mobil 0744 617964

Fișa nr. 9

Str. Argestru
tel. 0230 372107
mobil 0728 208184

2

Anexa 2 la PAAR

Atribuţiile autorităţilor
şi
responsabililor cuprinşi în PAAR

Fișa nr. 1
AUTORITATEA: Primar
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR
a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al
autorităţilor pe domeniu de
competenţă; pe cine
informează asupra
concluziilor; eventual
periodicitatea controlului

Controlează unităţile subordonate primăriei: Casa
de Cultură, Muzee, Biblioteca,
- unităţile sanitare (Spital, Secțiile de Maternitate și
Boli Contagioase),
- unităţile de învăţământ (liceu, şcoli, grădiniţe),
- unităţile de cult (catedrale, biserici, case de
rugăciune),
- gospodăriile populaţiei privind modul în care se
respectă normele referitoare la prevenirea
situațiilor de urgență

c. - informare preventivă a
populaţiei asupra pericolelor
specifice unităţii
administrativ- teritoriale şi
asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării
unui pericol;

Informmează populația, trimestrial și de câte ori
este nevoie, pentru toate tipurile de dezastre care
pot afecta municipiul, prin mijloacele mass media:
staţii de radio, TV cablu. Tot prin mijloacele sus
menţionate se va prelucra modul de comportare
pentru fiecare tip de dezastru identificat conform
PAAR.

d. - exerciţii şi Organizează și conduce:
aplicaţii;
- exerciţii de alarmare publică cu participarea CLSU, SVSU, pentru
diferite tipuri de dezastre – o dată la 3 ani
- aplicaţii în cooperare cu ISU „Bucovina” al judeţului Suceava
conform planificării ISU
- exerciţii şi aplicaţii la operatorii economici sursă de risc (S.C.
ROMPETOL DOWNSTREAM S.A., Secția expediție minereu
-Argestru, stații PECO) – anual

II.

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici,
de mediu, hidrografici etc. şi transmiterea datelor la
autorităţile competente;

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe Planul de control realizat de
domenii de competenţă;
compartimentul de prevenire din cadrul
SVSU
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;
d. - exerciţii şi
aplicaţii;

-materiale informative/documentare,
rapoarte, planuri de urgenţă, pliante,
afişe,campanii informative.

-echipamentele și tehnica aflate în dotarea SVSU precum și
alte echipamente și utilaje puse la dispoziție în funcție de
specificul acțiunii.
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III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

- dă dispoziție pentru transmiterea semnalelor de
alarmare
- mijloace de alarmare: sirene electrice amplasate în
diferite puncte ale oraşului; la nevoie se pot folosi şi
clopotele bisericilor pentru alarmare
- timp de intrare în acţiune: -10min.

b. - acţiuni de
căutare/salvare/
descarcerare

- stabileşte măsuri pentru intervenţie, asigură
participarea la intervenţie a SVSU și a Serviciului
Salvamont;
- mijloace: cele din dotarea SVSU și Serviciului
Salvamont;
- timp de intrare în acţiune: -30min

c. - asistenţă
medicală

- stabileşte măsuri pentru acordarea primului ajutor,
trierea şi transportul victimelor la unităţile sanitare;
- mijloace: cele din dotarea SVSU;
- mijloacele de la Staţia de ambulanţă, Spitalul
municipal, Pompierii SMURD;
- timp de intrare în acţiune: -10min

d. - acţiuni de
îndepărtare a
manifestării
pericolului produs

- stabileşte măsurile pentru deblocarea căilor de
comunicaţii şi reluarea activităţilor economice;
- stabileşte măsuri pentru remedierea avariilor la
instalaţiile şi sistemele de utilităţi publice;
- mijloace: cele din dotarea SVSU, DADP, SC
ECOLOGICA SRL;
- timp de intrare în acţiune: -1oră

e. - acţiuni de limitare dispune măsuri pentru:
a consecinţelor unui - asigurarea hrănirii, cazării şi alimentării cu energie şi
pericol
apă a populaţiei evacuate;
- asigurarea ordinii publice;
- readucerea populaţiei evacuate în locurile de dinaintea
dezastrului;
- mijloace: cele din dotarea SVSU, Poliție Locală, Poliție
Municipală;
- timp de intrare în acţiune: -1oră
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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AUTORITATEA: Cosiliul Local al Municipiului Vatra Dornei
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR

Fișa nr. 2

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de
competenţă; pe cine informează asupra concluziilor;
eventual periodicitatea controlului

Controlează activitatea
CLSU și SVSU

c. - informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor
specifice unităţii administrativ- teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui
pericol;

Nu este cazul

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Nu este cazul

II.

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe Asigură fondurile necesare de la bugetul
domenii de competenţă;
local pentru realizarea acțiunii.
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Asigură fondurile necesare de la bugetul
local pentru realizarea acțiunii.

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Asigură fondurile necesare de la bugetul
local pentru realizarea acțiunii.

III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Asigură fondurile necesare de la bugetul
local pentru realizarea acțiunii.

b. - acţiuni de căutare/salvare/
descarcerare

Asigură fondurile necesare de la bugetul
local pentru realizarea acțiunii.

c. - asistenţă medicală

Asigură fondurile necesare de la bugetul
local pentru realizarea acțiunii.

d. - acţiuni de îndepărtare a manifestării Asigură fondurile necesare de la bugetul
pericolului produs
local pentru realizarea acțiunii.
e. - acţiuni de limitare a consecinţelor
Asigură fondurile necesare de la bugetul
unui pericol
local pentru realizarea acțiunii.
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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AUTORITATEA: Poliţia municipalâ
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Fișa nr. 3

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
domeniu de competenţă; pe cine
Nu este cazul
informează asupra concluziilor; eventual
periodicitatea controlului
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ- teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Ordine publică, siguranță rutieră
periodicitate: conform planului propriu

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Participă, alături de CLSU, la exercițiile
și aplicațiile practice

II.

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
Nu este cazul
domenii de competenţă;
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;
d. - exerciţii şi aplicaţii;

III.

Nu este cazul

Participă, alături de CLSU, la exercitiile
și aplicațiile practice cu echipamentele și
personalul din dotare

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Nu este cazul

b. - acţiuni de căutare/salvare/
descarcerare

Conform PAAR cu mijloacele aflate în
dotare

c. - asistenţă medicală

Nu este cazul

d. - acţiuni de îndepărtare a manifestării Conform PAAR cu mijloacele aflate în
pericolului produs
dotare
e. - acţiuni de limitare a consecinţelor
Conform PAAR cu mijloacele aflate în
unui pericol
dotare
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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AUTORITATEA: Poliţia Locală
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Fișa nr. 4

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
domeniu de competenţă; pe cine
informează asupra concluziilor; eventual
periodicitatea controlului

controlează operatori economici,
instituţii, gospodării ale populației
privind ordinea publică și respectarea
măsurilor de prevenire a unor situații de
urgență; informează CLSU și SVSU

c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ- teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Ordine publică, prevenirea incendiilor și
prevenirea poluărilor accidentale;
periodicitate: permanent

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Participă, alături de SVSU, la exercitiile
și aplicațiile practice cu echipamentele și
personalul din dotare

II.

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
Nu este cazul
domenii de competenţă;
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d. - exerciţii şi aplicaţii;

materiale/echipamente din dotare

III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Anunță CLSU și SVSU, pun în funcțiune
sirenele;
timp de intrare în acţiune: 5min

b. - acţiuni de căutare/salvare/
descarcerare

Nu este ccazul

c. - asistenţă medicală

Nu este cazul

d. - acţiuni de îndepărtare a manifestării
Nu este cazul
pericolului produs
e. - acţiuni de limitare a consecinţelor
Asigură ordinea publică;
unui pericol
timp de intrare în acţiune: imediat
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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AUTORITATEA: Detaşamentul de jandarmi
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Fișa nr. 5

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
domeniu de competenţă; pe cine
Nu este cazul
informează asupra concluziilor; eventual
periodicitatea controlului
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ- teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Ordine publică, prevenirea incendiilor și
prevenirea poluărilor accidentale;
periodicitate: permanent

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Participă cu specialiști la exercițiile și
aplicațiile organizate de SVSU și ISU
Suceava

II.

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Nu este cazul

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
Nu este cazul
domenii de competenţă;
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

materiale informative/documentare,
pliante, mass-media, filme, afişe,
campanii informative, Porţile
deschiseroot

d. - exerciţii şi aplicaţii;

materiale/echipamente din dotare

III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Anunță CLSU, SVSU și eșaloanele
superioare; pun în funcțiune sirenele;
timp de intrare în acţiune: 5min

b. - acţiuni de căutare/salvare/
descarcerare

Participă, cu mijloace proprii, împreună
cu SVSU și Serviciul Salvamont;

c. - asistenţă medicală

Nu este cazul

d. - acţiuni de îndepărtare a manifestării Participă, cu mijloace proprii, împreună
pericolului produs
cu SVSU și ISU
e. - acţiuni de limitare a consecinţelor
Asigură ordinea publică;
unui pericol
timp de intrare în acţiune: imediat
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.

6

AUTORITATEA: Detașamentul de pompieri
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR
a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;
b. - controlul preventiv al
autorităţilor pe domeniu de
competenţă; pe cine informează
asupra concluziilor; eventual
periodicitatea controlului

Monitorizează permanent informațiile
din zona de responsabilitate cu privire la
situațiile de urgență produse
Informează ISUJ și CLSU

Efectuează controale la autoritățile locale,
agenți economici și gospodăriile populației
privind în special respectarea măsurilor de
apărare împotriva incendiilor
Informează ISUJ și CLSU

c. - informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d. - exerciţii şi
aplicaţii;

II.

Fișa nr. 6

prevenirea incendiilor în
instituții, agenți economici,
gospodăriile populațirei, păduri și
pășuni;
periodicitate: permanent

Participă cu specialiști la exercițiile și aplicațiile organizate de
CLSU și ISU Suceava

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor la
autorităţile competente;

aparatură/echipamente de
măsură/control din dotare

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
domenii de competenţă;

materiale/echipamente din dotare

c. - informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol;

materiale informative/documentare,
rapoarte, planuri de urgenţă, pliante,
mass-media, filme, afişe, campanii
informative, Porţile deschise

d. - exerciţii şi aplicaţii;

materiale/echipamente din dotare

III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Alarmarea proprie; cu mijloace proprii;
timp de intrare în acţiune: imediat

b. - acţiuni de căutare/
salvare/ descarcerare

întreprinde acțiuni specifice; cu mijloace din dotarea
proprie și a serviciului Pompieri-SMURD;
timp de intrare în acţiune: imediat

c. - asistenţă medicală

întreprinde activităţi specifice; cu mijloace din dotarea
serviciului Pompieri-SMURD;
timp de intrare în acţiune: imediat

d. - acţiuni de îndepărtare
a manifestării pericolului
produs

întreprinde acțiuni specifice; cu mijloace din dotarea
proprie;
timp de intrare în acţiune: imediat

e. - acţiuni de limitare a
consecinţelor unui pericol

întreprinde acțiuni specifice; cu mijloace din dotarea
proprie; timp de intrare în acţiune: imediat

7

AUTORITATEA: SGA Suceava
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR

Fișa nr. 7

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

-monitorizează permanet nivelul și
calitatea apelor de suprafață și
subterane conform planificării proprii
-informează ISU Suceava și CLSU asupra
atingerii valorilor critice ale nivelului
și/sau poluării

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
domeniu de competenţă; pe cine
informează asupra concluziilor; eventual
periodicitatea controlului

Efectuează controale la autoritățile
locale privind implementarea în teritoriu
a măsurilor de apărare
împotriva inundațiilor

c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ- teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Informează asupra măsurilor ce trebuie
luate pentru prevenirea situațiilor de
urgență

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Nu este cazul

II.

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

aparatură/echipamente de
măsură/control, personal propriu și sume
din bugetul propriu

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe Personal propriu și sume din bugetul
domenii de competenţă;
propriu
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Personal propriu și sume din bugetul
propriu

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Nu este cazul

III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Informează cu privire la depășirea cotelor de atenție sau de
pericol pe râurile din munocipiu și comunele limitrofe

b. - acţiuni de căutare/salvare/
descarcerare

Nu este cazul

c. - asistenţă medicală

Nu este cazul

d. - acţiuni de îndepărtare a manifestării Acordă sprijin SVSU folosind personal și
pericolului produs
tehnică din dotare
e. - acţiuni de limitare a consecinţelor
Acordă sprijin SVSU folosind personal și
unui pericol
tehnică din dotare
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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AUTORITATEA: Secția expediție minereu-Argestru
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR

Fișa nr. 8

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

-monitorizează permanet nivelul de
radiații conform planificării proprii
-informează ISU Suceava și CLSU asupra
atingerii valorilor critice

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
domeniu de competenţă; pe cine
informează asupra concluziilor; eventual
periodicitatea controlului

Efectuează controale interne privind
respectarea regulilor și măsurilor de
prevenire a producerii unor situații de
urgență

c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ- teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Nu este cazul

d. - exerciţii şi aplicaţii;

II.

Participă la exercitiile și aplicațiile practice cu
echipamentele și personalul din dotare

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

-2 instalații (dispozitive) de măsurare
radiometrică: auto și Cale Ferată
aplasate pe teritoriul stației

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
Nu este cazul
domenii de competenţă;
c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Indicatoare de avertizare și interzicere a
accesului neautorizat amplasate pe
perimetrul stației, planuri de urgenţă

d. - exerciţii şi aplicaţii;

materiale/echipamente din dotare

III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Informează cu privire la depășirea
nivelului de atenție sau de pericol;
-timp de intrare în acţiune: 10min

b. - acţiuni de căutare/salvare/
descarcerare

Nu este cazul

c. - asistenţă medicală

Nu este cazul

d. - acţiuni de îndepărtare a manifestării Acordă sprijin SVSU folosind personal și
pericolului produs
tehnică din dotare
e. - acţiuni de limitare a consecinţelor
Acordă sprijin SVSU folosind personal și
unui pericol
tehnică din dotare
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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AUTORITATEA: Spitalul municipal
I.
- GESTIONAREA RISCURILOR

Fișa nr. 9

a. - monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;

Monitorizează starea de sănătate a
populației: numărul și frecvența
cazurilor de boli contagioase
Informează instituțiile abilitate.

b. - controlul preventiv al autorităţilor
pe domeniu de competenţă; pe cine
informează asupra concluziilor;
eventual periodicitatea controlului

Controale interne de prevenire a
bolilor specifice unităților medicale;

c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ- teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

Activități de educație igienico-sanitară
cu pacienții și în unitățile de
învățământ;
periodicitate: semestrial

d. - exerciţii şi aplicaţii;

Participă la exercitiile și aplicațiile
practice cu echipamentele și
personalul din dotare

II.

- RESURSE NECESARE

a. - monitorizarea permanentă a
aparatură/echipamente din dotare
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;
b. - controlul preventiv al autorităţilor
pe domenii de competenţă;

aparatură/echipamente din dotare

c. - informare preventivă a populaţiei
asupra pericolelor specifice unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;

materiale informative/documentare,
pliante, mass-media, afişe, campanii
informative realizate cu bugetul
propriu

d. - exerciţii şi aplicaţii;

materiale/echipamente/aparatură din
dotare asigurate din bugetul propriu

III.

- INTERVENŢIE

a. - alarmare

Anunță CLSU și ISUJ prin telefon/fax; timp de
intrare în acţiune: 10min

b. - acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare

Nu este cazul

c. - asistenţă medicală

Acordă asistență medicală cu mijloace proprii;
timp de intrare în acţiune: imediat

d. - acţiuni de îndepărtare a
manifestării pericolului produs

activităţi de specifice de tratare și prevenire a
răspândirii bolilor cu mijloace proprii;

e. - acţiuni de limitare a
Institue măsuri de carantină;
consecinţelor unui pericol
NOTĂ: Se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor.
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Anexa nr.3 la PAAR
TABEL CUPRINZÂND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE
PRODUCEREA UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
(SEISM, ALUNECĂRI DE TEREN, INUNDAŢIE, INCENDII DE PĂDURE,
ACCIDENT TEHNOLOGIC)
A. LA SEISME:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Clădiri afectate
Școala generală nr.1
Fosta șc. gimnazială nr.4

TOTAL

Dispunerea
Str. Republicii nr.3
Str. M. Eminescu nr.50

Clădiri: 2

Nr. persoane
afectate
100
10

Persoane: 110

B. LA ALUNECĂRI DE TEREN :
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Clădiri afectate
Cepeha Mihai
Cserenovieț Ioan
Crețu Veronica
Crețu Mihai
Dranca Camelia
Candrea Dumitru
Olaru Maria
Păștinaru Dănuț
Clădiri: 6
TOTAL

Dispunerea
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Eroilor
Eroilor
Eroilor
Eroilor
Eroilor
Eroilor
Eroilor
Eroilor

nr.5
nr.11
nr.21
nr.21
nr.28
nr.28
nr.3
nr.20

Nr. persoane
afectate
3
3
2
4
3
3
1
4
Persoane: **
Expression
is faulty **

C. LA INUNDAŢII :

Râul Dorna
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Locuinţe afectate
Vasiluţ Gheorghe
Ungureanu Gavril
Rusoi Ionel
Deac Gavril
Pizdelea Leonte
Iuga Viorica
Lăcustă Ilie
Granheimer Elvira
Voloacă Gheorghe
Bălăiu Lucian
Hornea Florinela
Rusu Ionel
Clădiri: 6
TOTAL

Dispunerea
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

20
20
18
16
14
12
12
12
12
12
10
10

Nr. persoane
afectate
2
3
4
3
7
4
3
1
3
4
1
4
Persoane: **
Expression

is faulty **

Torenți / afluienți ai râului Dorna
Părâul Colăcelul
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Locuinţe afectate
Buzilă Gavril
Str.
Negrea Ioan
Str.
Rusu Ioan
Str.
Țîcșa Alexandru
Str.
Buzilă Axinte
Str.
Matei Gheorghe
Str.
Obreja Dragomir
Str.
Roșu Ioan
Str.
Irinariu Trifan
Str.
Sandu Visarion
Str.
Senteș Marionela
Str.
Irimescu Veronica
Str.
Clădiri: 12
TOTAL

Dispunerea
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu
Roșu

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

75
76
77
78
79
82
80
81
83
85
86
87

Nr. persoane
afectate
2
3
1
4
3
2
1
5
2
2
1
2
Persoane: **
Expression
is faulty **

Părâul Roșu
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Locuinţe afectate
Bondar Vasilica
Str.
Toloș Viorel
Str.
Berari Niculae
Str.
Clim Liviu
Str.
Prisacariu Pavel
Str.
Țuțuianu Gheorghe
Str.
Mureșan Ovidiu
Str.
Haja Petrică
Str.
Bejenaru Aurica
Str.
Burescu Rodica
Str.
Popescu Vasile
Str.
Popescu C-tin
Str.
Oloeru C-tin
Str.
Bujorean Brândușa
Str.
Chiriluș Ovidiu
Str.
Haiduc Oane
Str.
Muntean Florin
Str.
Cucu Ioan
Str.
Păștinaru C-tin
Str.
Romaneț Aurora
Str.
Clădiri: 16
TOTAL

Dispunerea

Nr. persoane
afectate
2
4
5
2
4
1
3
1
1
1
1
2
3
1
3
4
2
1
1
1

Silvicultorului nr.3
Silvicultorului nr.3
Silvicultorului nr.5
Silvicultorului nr.9
Silvicultorului nr.9
Silvicultorului nr.11
Silvicultorului nr.11
Silvicultorului nr.13
Silvicultorului nr.15
Silvicultorului nr.15
Silvicultorului nr.17
Silvicultorului nr.19
Silvicultorului nr.21
Silvicultorului nr.25
Silvicultorului nr.27
Silvicultorului nr.38
Silvicultorului nr.24
Silvicultorului nr.22
Silvicultorului nr.14
Silvicultorului nr.10
Persoane: **
Expression
is faulty **

2

Părâul Petreni
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Locuinţe afectate
Acatrinei Ion
Olariu Gheorghe
Hrișcă Alexandru
Vilcinschi Anton
Reizuș Mihai
Wilcinschi Alexandru
Șuiu C-tin
Petrescu Daniel
Vîrlan Ana
Mitrofan Vasile
Clădiri: 7
TOTAL

Dispunerea
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Petreni
Petreni
Petreni
Petreni
Petreni
Petreni
Petreni
Petreni
Petreni
Petreni

nr.1
nr.1
nr.2
nr.2
nr.4
nr.6
nr.9
nr.9
nr.7
nr.11

Nr. persoane
afectate
6
2
3
2
3
4
3
1
1
3

Persoane: **
Expression
is faulty **

Părâul Negrești
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Locuinţe afectate
Barcău Nicolae
Bostan Filareta
Marciuc C-tin
Moldovan Daniel
Strugariu Ioan
Melneciuc Vasile
Horgeag Ion
Mrejeru Cătălin
Merjan Rudolf
Pop Niculina
Karpinski Petru
Kogler Adriana
Pungovshi Eduard
Schmid Scridon
Clădiri: 6
TOTAL

Dispunerea
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești
Negrești

3

Nr. persoane
afectate
6
1
3
1
4
3
8
1
2
1
3
2
3
3

nr.9
nr.9
nr.9
nr.9
nr.9
nr.3
nr.8
nr.8
nr.11
nr.11
nr.12
nr.12
nr.7
nr.7
Persoane: **
Expression
is faulty **

Râul Bistriţa Aurie
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Locuinţe afectate

Dispunerea

Deac Maria
Argestru
Tâmpău Maria
Argestru
Tâmpău Iostensia
Argestru
Mihăilă Costică
Argestru
Popescu Zahara
Argestru
Plugaru Gheorghe
Argestru
Rusu Alexandru
Argestru
Filimon Stefan
Argestru
Ştefănel Ionel
Argestru
Ştefănel Niculai
Argestru
Ştefănel Martin
Argestru
Ştefănel Ionică
Argestru
Findea Pantelimon
Argestru
Popescu Dragoş
Argestru
Cioată Despina
Argestru
Lefteriu Rodica
Argestru
Tanca Gheorghe
Argestru
Graur Adrian
Argestru
Busuioc Despina
Argestru
Simionescu Traian
Argestru
Rusu Vasile
Argestru
Pop Elena
Argestru
Marga Nicolae
Argestru
Gliga Costică
Argestru
Moldovan Costică
Argestru
Barbu Dumitru
Argestru
Bodea Petru
Argestru
Groza Toader
Argestru
Kore Tonică
Argestru
Țîmpău Ortensia
Argestru
Clădiri: 25
TOTAL

nr. 89
nr. 87
nr. 85
nr. 83
nr. 83
nr. 31
nr. 31A
nr. 31B
nr. 29
nr. 27
nr.25
nr. 5A
nr. 23
nr. 23A
nr. 21
nr. 19
nr. 19A
nr. 19B
nr. 15
nr. 13
nr. 11
nr. 9
nr. 7
nr. 5
nr. 3
nr. 83
nr. 83
nr. 83
nr. 83
nr. 83

Nr. persoane
afectate
4
2
3
8
1
2
5
4
5
2
4
3
3
1
2
1
5
2
4
3
5
2
7
2
4
2
2
4
1
1
Persoane: **
Expression
is faulty **

Torenți / afluienți ai râului Bistrița Aurie
Pârâul Argestru
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Locuinţe afectate
Ursu Andrei
Andronic Maria
Popescu Mircea
Pindelea Gheorghe
Țîcșa Traian
Pop Mircea
Moroșan Traian
Pilug Stelică

Dispunerea
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Argestru nr.70
Argestru nr.72
Argestru nr.75
Argestru nr.66
Miriștei nr.69A
Miriștei nr.71
Miriștei nr. 64
Argestru nr.68A
4

Nr. persoane
afectate
3
1
4
2
2
2
2
3

TOTAL

c.
Nr.
crt
1
2
3
4
5

Clădiri: 8

Persoane: **
Expression
is faulty **

Părâul Argestru
Locuinţe afectate
Pop Adrian
Flămînzeanu Vasile
Cozan Florin
Danci Nicolai
Țîmpău Marin

TOTAL

Dispunerea
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Argestru
Argestru
Argestru
Argestru
Argestru

nr.172
nr.168
nr.174
nr.174
nr.190

Clădiri: 4

Nr. persoane
afectate
7
9
2
1
3

Persoane: 0

Părâul Chilia
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Locuinţe afectate
Cojocar Dumitru
Str.
Jianu Gheorghe
Str.
Baciu Constantin
Str.
Pop Anatoli-Iuri
Str.
Woiczechowski Adrian
Str.
Rebrean Ștefan
Str.
Jianu Liviu
Str.
Jianu Vasile
Str.
Odobașa Nicolae
Str.
Moroșanu Dumitru
Str.
Lăcătușu Elena
Str.
Sas Alexandru
Str.
Mustea Doina
Str.
Puiu Ovidiu
Str.
Roșca Petru
Str.
Clădiri: 10
TOTAL

Nr. persoane
afectate
nr.1
4
nr.2
2
nr.5
2
nr.5
2
nr.5
2
nr.7
4
nr.7
7
nr.9
1
nr.9
2
nr.10
3
nr.10
1
nr.14
5
nr.23
2
nr.20
2
nr.13
3
Persoane: **
Expression
is faulty **

Dispunerea
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei
Căprioarei

5

Râul Bistriţa
Nr.
crt
1
2
3
4
5

Locuinţe afectate
David Augustin
Rotaru Claudia

TOTAL

Nr. persoane
afectate
5
3

Dispunerea
Str. Chilia nr. 58
Str. Chilia nr. 56

Clădiri: 2

Persoane: **
Expression
is faulty **

Torenți / afluienți ai râului Bistrița
Părâul Neagra
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Locuinţe afectate
Moroșan Marius
Moroșan Gheorghe
Botnar Ștefan
Nastasă C-tin
Trifan Alexandru
Popa Daniel
Tincu Doru
Lusciac Florin
Afunuțoaiei Aneta
Morariu C-tin
Șipot Adrian
Costinea Pavel
Toderean Valentin
Candrea Viorica

TOTAL

Dispunerea
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni
Todireni

Clădiri: 7

nr.1
nr.2
nr.2
nr.2
nr.2
nr.4
nr.4
nr.4
nr.4
nr.6
nr.8
nr.12
nr.16
nr.16

Nr. persoane
afectate
2
1
1
2
1
6
1
5
1
5
3
3
2
1

Persoane: **
Expression
is faulty **
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D. LA INCENDII DE PĂDURE :
Nr.
crt
1.

Clădiri afectate

Dispunerea

Nr. persoane
afectate

2.
3.
4.
5.
TOTAL

Clădiri:

Persoane:

E. LA ACCIDENT TEHNOLOGIC :
Nr.
crt
1.

Clădiri afectate

Dispunerea

2.
3.
4.
5.
TOTAL

Clădiri:

Persoane:

7

Nr. persoane
afectate

Anexa 4 la PAAR
LOCURI / SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE DE URGENŢĂ
ŞI DOTAREA ACESTORA.
Nr.
Crt.
CASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Adresa

NINA
Str. Negreşti
CASA CORINA
Str.Tudor Vladimirescu
CASA FRĂŢILOIU
Str. Todireni
CASA BUCOVINEANĂ
Str. V. Deac
CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR
Str. M.Eminescu
HOTEL CAROL
Str. Republicii
HOTEL INTUS
Str. Republicii
HOTEL MAESTRO
Str. Republicii
HOTEL BUCOVINA
Str Republicii.
HOTEL SILVA
Str. Dornelor
HOTEL SPORT
Str. Republicii
HOTEL VEVERIŢA
Str. Unirii
HOTEL BRADUL
Str. Republicii
HOTEL CĂLIMANI
Str. Republicii
PENSIUNEA MONICA
Str. Aluniş
PENSIUNEA ALUPEI
Str. Dealul Negru
PENSIUNEA BELLE-AMIE
Str. Argestru
PENSIUNEA CĂLIMĂNEL
Str. Republicii
PENSIUNEA DORNELOR
Str. Unirii
PENSIUNEA ELI – OTI
Str. G. Coşbuc
PENSIUNEA MANOLE
Str. Lumea Nouă
PENSIUNEA VULTURULUI
Str. Vulturului
VILA INCOM
Str. Negreşti

Număr de
paturi/saltele

Capacitate
cazare

Telefon

3/6

6

0230 371998

3/6

6

0230 373477

3/6

6

0230 373243

10/20

20

0230 375195

13/35

35

0230 375139

17/17

17

0230 374690

147/294

294

0230 375021

10/20

20

0230 375288

50/100

100

0230 375005

21/46

46

0230 371033

20/54

54

0230 371567

12/26

26

0230 371251

150/290

290

0230 375314

149/290

290

0230 375314

4/11

11

0230 375154

5/10

10

0230 372571

6/10

10

0788 418142

9/21

21

0230 375073

20/46

46

0230 374973

5/10

10

0230 375533

4/8

4

0230 372890

2/4

4

0745 825855

50/100

50

0230 372343

1

Nr.
Adresa
Crt.
24. VILA MUSETTI
25.
26.
27.
28.
29.

Număr de
paturi/saltele

Capacitate
cazare

Telefon

10/21

21

0230 375379

10/20

20

0230 373709

124/270

270

0230 371573

Str. Republicii
VILA RARĂU
Str. Republicii
VILA 1 – 5
SINDROMANIA
Școala nr.3
str. Chilia
Școala Argestru
str. Argestru
Casa de cultură
str. Gării

30.
31.

Locaţia

Elevi
Ciclul
prerşcolar

Ciclul primar şi
gimnazial

Ciclul liceal

Liceul teoretic ION LUCA

903

Grup școlar VASILE DEAC

322

Şcoala gimnazială nr. 1

337

Şcoala gimnazială nr. 2

503

Şcoala gimnazială nr. 4

464

Grădiniţa str. G. Coşbuc

120

Grădiniţa str. Unirii

120

Grădiniţa str. Chilia

62

Grădiniţa str. Gladiolelor

34

Grădiniţa str. Azurului

56

Grădiniţa str. Republicii

80

Grădiniţa str. Bărnărel

25

Creşa

32

Centrul de zi pentru copii

23

TOTAL

552

2

1304

1225

Anexa 7 la PAAR
SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE A ATINGERII
UNOR VALORI CRITICE ŞI DE ALARMARE A POPULAŢIEI ÎN CAZUL
EVACUĂRII.
Nr.
crt.

Sistem de
alarmare

Locul de amplasare

1

Sirenă
electrică de
5,5 Kw
Sirenă
electrică de
5,5 Kw
Sirenă
electrică de
5,5 Kw

Sediu Poliție Locală
(fosta judecătorie)

2
3

Cine răspunde de
punerea în
funcţiune

Obs.

Echipa la alarmare

Cartierul Unirii
Echipa la alarmare
Hotel INTUS
Echipa la alarmare
Anexa 8 la PAAR

TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE ŞI MATERIALE DE APĂRARE
EXISTENTE, MODUL CUM SE ACOPERĂ DEFICITUL DIN DISPONIBILITĂŢI

Nr.c
rt.

Matreriale de intervenţie
Denumirea materialelor

Modul de
acoperire a
deficitului

Necesar

Existent

Deficit

CLSU

Pentru inundaţii
1

Costum de lucru în apă

3

-

3

3

2

Veste de salvare

3

-

3

3

3

Cordelină a 50 m

2

-

2

2

4

Cizme lungi din cauciuc

2

-

2

2

5

Încărcător frontal

2

2

0

6

Vidanjă auto

1

1

0

7

Motopompă

4

-

4

8

Tractor cu remorcă

3

3

0

9

Autobasculante

2

2

0

4

Pentru deblocare salvare
1

Detector acustic pentru localizarea
supravieţuitorilor

1

-

1

1

2

Complet de salvare de la înălţime din
clădiri

1

-

1

1

3

Aparat pentru sudură şi tăiere cu
flacără oxiacetilenică

1

-

1

1

CJSU

Nr.c
rt.

Matreriale de intervenţie
Denumirea materialelor

Modul de
acoperire a
deficitului

Necesar

Existent

Deficit

CLSU

4

Aparat de respiraţie izolant

1

-

1

1

5

Targă cu scripet pentru coborârea
răniţilor de la înălţime

1

-

1

1

6

Proiector de iluminat

1

-

1

1

7

Ciocan electric (pneumatic)
percutant

1

-

1

1

8

Polizor unghiular

1

-

1

1

9

Pernă pneumatică pentru ridicat

1

-

1

1

10

Scară culisabilă din mai mulţi
elemenţi

1

-

1

1

11

Grup electrogen

1

-

1

1

12

Compresor electric (motocompresor)

1

-

1

1

13

Foarfece manuală pentru tăiat fier

1

-

1

1

14

Cordelină de 50 m

2

-

2

2

15

Cazma

3

-

3

3

16

Târnăcop

3

-

3

3

17

Lopată

3

-

3

3

18

Rangă cu vârf şi daltă

3

-

3

3

19

Tractor cu remorcă

1

1

-

-

20

Autoîncărcător frontal cu cupă

1

1

-

-

21

Motofierăstrău

1

-

1

1

22

Topor

3

-

3

3

Pentru protecţie NBC
1

Trusă de steguleţe pentru marcarea
terenului contaminat

1

-

1

1

2

Mască contra gazelor

3

3

-

-

3

Aparat de respiraţie izolant

1

-

1

1

4

Complet de protecţie nr. 1

2

-

2

2

4

Aparat pentru detectarea
substanţelor toxice industriale

1

-

1

1

2

CJSU

Nr.c
rt.

5

Matreriale de intervenţie
Denumirea materialelor

Modul de
acoperire a
deficitului

Necesar

Existent

Deficit

CLSU

1

-

1

1

Cort de decontaminare personal

CJSU

Căutare, cercetare, înştiinţare, alarmare
1

Radiotelefon portabil

3

3

-

-

2

Sirenă electronică (electrică )

1

-

1

1

Adăpostire, evacuare
1

Pături

50

-

50

50

2

Paturi pliante

50

-

50

50

3

Perine

50

-

50

50

3

-

Anexa 9 la PAAR
REGULI DE COMPORTARE
ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ

Reguli de pregătire antiseismică, protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în
caz de cutremur
a) Cunoştinţe despre clădirile şi spaţiile în care locuim sau lucrăm, privind:
• evenimentele seismice precedente şi acţiunile lor asupra clădirii
• aplicarea măsurilor şi acţiunilor de evitare a distrugerilor parţiale sau totale asupra
clădirilor în cazul declanşării unui cutremur puternic şi anume pentru:
−
executarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pentru a menţine
caracteristicile de rezistenţă pe întreaga durată de exploatare/serviciu a clădirii;
−
conştientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificări la
clădire fără un aviz privind proiectul intervenţiei şi autorizaţiile legale din partea unui
expert; toate modificările efectuate se înscriu în cartea tehnică a construcţiei;
−
efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat
sau de către un institut specializat conform prevederilor legale;
−
executarea lucrărilor de consolidare, refacere şi reparaţii atât la clădire cât şi la
instalaţiile aferente clădirii: apă, gaze, încălzire, electricitate, canalizare etc. numai pe
baza raportului de expertiză şi a proiectelor autorizate;
−
respectarea unor principii simple şi sigure pentru execuţia de clădiri rezistente
în localităţi rurale, respectiv a cerinţelor legale privind calitatea construcţiilor în zone
urbane, precum şi luarea măsurilor privind reabilitarea clădirilor în conformitate cu
normele actuale;
−
interzicerea intervenţiei asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere,
mutarea pereţilor, practicarea de goluri, supraetajarea, săparea de pivniţe sau garaje
etc. -, fără a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrări şi
toate autorizaţiile necesare, deoarece altfel, se pot declanşa, cu sau fără seisme,
procese de degradare rapidă sau chiar bruscă a clădirii, care pot periclita viaţa;
−
întocmirea proiectelor de consolidare şi execuţia acestora precum şi recepţia
lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările ulterioare şi ale regulamentelor în vigoare;
• cunoaşterea de către asociaţiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate - tip
bloc -, a modului în care firmele cu sediul în apartamente respectă măsurile de protecţie
antiseismică, precum şi pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversări de
materiale combustibile, toxice şi chimice. În aceste spaţii se interzice depozitarea de
materiale pe planşee, peste sarcina pentru care au fost proiectate. Dacă firma este în
locuinţa personală cu 1 - 2 niveluri, se vor aplica toate măsurile de protecţie pentru a nu
afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin
declanşarea de explozii, incendii etc.;
• interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substanţe toxice etc. în
clădiri de locuit; amplasarea şi fixarea obiectelor grele se va face după consultarea unui
specialist;
• fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale clădirii pentru ca în cazul
unui cutremur să se evite căderea lor şi producerea de accidente;
• cunoaşterea măsurilor necesare prevenirii şi stingerii incendiilor şi aplicarea lor de
către proprietarii, administratorii, locatarii din clădirile de tip bloc;
• cunoaşterea planului subsolului clădirii tip bloc şi a reţelelor de conducte din subsolul
clădirii, precum şi cunoaşterea locurilor de amplasare a robineţilor şi vanelor de
închidere a diferitelor utilităţi pe diferite ramificaţii;
• cunoaşterea şi verificarea periodică a tavanelor, podului, acoperişului, balcoanelor,
cornişelor, calcanelor, coşurilor, terasei şi învelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui
cutremur să se evite căderea cărămizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, ţiglelor,
olanelor, jardinierelor, în zona intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se
va proceda similar la elementele ce ar putea să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv
pentru îmbinarea cu blocul alăturat sau gardurile de zid ale vecinilor;

• consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuinţe sau
sediu de firmă, asupra evaluării rezistenţei antiseismice conform normativelor tehnice în
vigoare, în vederea evitării expunerii la un potenţial risc.
b) Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei sau la locul de muncă
Măsuri de pregătire a locului de muncă sau locuinţei pentru prevenirea distrugerilor
provocate de efectele unui seism:
• evitarea aglomerării spaţiilor de la locul de muncă sau din locuinţă cu piese de
mobilier sau aparatură instabile la seism şi amplasate în vecinătatea locurilor în care
se aglomerează de obicei familia, sau în spaţiul de lucru;
• asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin
prindere de un perete, grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei
persoane la locul de muncă sau în familie;
• amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe
rotile - de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, maşini de spălat, frigidere etc. -,
astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieşirilor din încăperi sau apartament spre a
nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism;
• fixarea aparatelor în aşa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de
cutremur;
• amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur;
• amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poată
răsturna, în încăperi în care nu se locuieşte şi nu există pericolul de contaminare şi
de incendiu;
• asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât
deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente;
• procurarea în locuinţă a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc
cunoscut şi accesibil în orice moment, lângă sursele potenţiale de incendiu; învăţaţi
utilizarea acestuia;
• reţinerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranţelor, robinetelor generale şi
locale pentru apă, gaze şi electricitate şi a modului lor de manevrare, astfel încât, la
nevoie, după seism, să puteţi lua măsurile minime de intervenţie de urgenţă –
închidere/deschidere;
• păstrarea la îndemână o unei truse de scule adecvate.
Dacă locuiţi într-o clădire multifamilială tip bloc, informaţi-vă personal sau prin
administraţia asociaţiei despre îndeplinirea obligaţiilor legale privind:
• evaluarea rezistenţei antiseismice actuale a structurii clădirii;
• reparaţiile şi consolidările necesare;
• proiectarea şi executarea lucrărilor necesare;
• asigurarea pentru daune seismice, forme şi taxe necesare.
Reţineţi în memoria dvs. particularităţile localităţii, cartierului şi împrejurimile
locuinţei dvs., ale drumului pe care vă deplasaţi zilnic la serviciu, şcoală sau cumpărături,
având în vedere eventualele pericole descrise mai jos:
• căderea unor elemente de construcţie nestructurale: tencuielii, cărămizi etc.;
• spargerea şi căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte;
• căderea unor obiecte, mobilier etc.;
• căderea unor stâlpi şi linii electrice;
• ncendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea
unor instalaţii de încălzire etc.;
• alunecări de teren, avalanşe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase.
Obişnuiţi-vă să vă protejaţi şi când vă aflaţi într-o altă situaţie: în concediu, în
delegaţie, la spectacole, în vizită etc.
Discutaţi cu toţi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce aţi face
fiecare în caz de cutremur şi faceţi periodic repetiţii.
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c) Reguli de comportare raţională, individuale şi de grup: loc de muncă, familie, pe
stradă, în timpul producerii seismului
1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii
şi femeile;
2. Nu vă speriaţi de zgomotele din jur;
3. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială
are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate
surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente
grave, nedorite.
Atenţie!
Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale
etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei
seismice este extrem de periculoasă.
Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu
posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte
riscuri: calcane şi coşuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.
4. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot
accidenta, protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care
sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse,
lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi proteja
stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu
palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul.
Această recomandare implică o cunoaştere prealabilă a acelor elemente de
construcţie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.
5. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc
ceva interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.
6. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi
aglomeraţia, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior,
spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mişcării
seismice.
7. Nu alergaţi în stradă.
8. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă
de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei
se pot prăbuşi în stradă. Nu fugiţi pe stradă, deplasaţi-vă calm spre un loc deschis şi
sigur.
9. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite.
10. În cazul în care sunteţi surprinşi de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier
răsturnate, căutaţi să vă protejaţi capul şi membrele sau să vă asiguraţi
supravieţuirea; ulterior veţi căuta să alarmaţi prin diferite metode vecinii cât şi
echipele de salvare-intervenţie de prezenţa dvs.
d) Comportarea după producerea unui cutremur:
1. Nu părăsiţi imediat spaţiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins
seismul. Acordaţi mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism. Calmaţi persoanele
intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.
2. Ajutaţi pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de
construcţii, să se degajeze. Nu mişcaţi răniţii grav - dacă nu sunt în pericol imediat
de a fi răniţi suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitarmedical calificat.
3. Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi
încălţăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanşat seismul, în vederea
unei eventuale evacuări din locuinţă sau clădire pentru o perioadă anume, de la
câteva ore la câteva zile.
4. Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către
organismul cu însărcinări oficiale în privinţa intervenţiei post-dezastru, în cazuri
justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5. Dacă s-a declanşat un incendiu, căutaţi să-l stingeţi prin forţe proprii.
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6. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apă, canal, verificaţi vizual
starea construcţiei în interior. În cazul constatării de avarii, închideţi alimentarea
locală sau generală şi anunţaţi unitatea pentru intervenţie. Nu folosiţi foc deschis.
7. Părăsiţi cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificaţi mai întâi
scara şi drumul spre ieşire spre a nu vă expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, preveniţi rănirea provocată de căderea unor tencuieli,
cărămizi etc. la ieşirea din clădire utilizând o cască de protecţie sau în lipsa acesteia
un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărţi groase etc.
9. Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu
reuşiţi, iar acestea au vitraje, procedaţi cu calm la spargerea geamului şi curăţirea
ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în
ascensor sunt persoane blocate, liniştiţi-le, mai întâi, după care solicitaţi concursul
persoanelor autorizate.
10. Evitaţi clădirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri
ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile.
Evitaţi să fiţi confundat cu răufăcătorii pătrunşi în astfel de clădiri, nu aglomeraţi
fără rost zonele calamitate.
11. Ajutaţi echipele de intervenţie pentru ajutor sau salvare.
12. Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandările
de acţiune imediată ale organelor în drept.
13. Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei
mişcări seismice - aşa numitele replici -, fără a intra în panică. Nu daţi crezare
zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt
vehiculate de aşa-zişi specialişti!
14. La evacuare daţi prioritate celor răniţi sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultaţi
întocmai recomandările salvatorilor.
15. Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveţi cunoştinţe
necesare supravieţuirii până la intervenţia echipelor de salvare în cazul unei situaţii
extreme în care, de exemplu, aţi fi surprinşi sub nişte dărâmături, mobilier răsturnat
sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocată, prin înţepenirea uşilor sau din alte
cauze.
16. În primul rând trebuie să fiţi calmi, să îi liniştiţi pe cei şocaţi, să nu permiteţi reacţii
de panică, să acordaţi primul-ajutor celor răniţi iar dacă dumneavoastră sau altă
persoană din grup are posibilitatea de mişcare să faceţi un mic plan de salvare.
Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutăţeşte
situaţia - de exemplu prin mişcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.
O variantă clasică de comunicare cu cei din afară, este să bateţi la intervale regulate
cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pereţii incintei, iar dacă aţi stabilit contactul
verbal, furnizaţi informaţiile cerute şi cereţi primul ajutor necesar. Inspectoratul
judeţean/local pentru Situaţii de Urgenţă va concentra personal specializat şi aparate de
ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate.
Nu vă preocupaţi de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de
condiţii, deşi timpul pare nesfârşit, corpul uman îşi mobilizează resurse nebănuite pentru a
trece peste o perioadă critică. În acest mod se explică durate extreme de rezistenţă de sute
de ore în condiţii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în
ţara noastră în 1977 şi în mod similar în întreaga lume.
e) Măsuri de verificare a stării clădirii, locuinţei:
• Daţi concursul dvs. organizaţiilor de intervenţie post-seismică pentru analiza stării
construcţiilor, precum şi pentru celelalte activităţi întreprinse de organele în
drept.
• Verificaţi mai întâi afară şi apoi cu precauţii şi în interior starea locuinţei, a
clădirii pentru a vedea avariile. După primele observaţii proprii, este bine să vă
adresaţi unui specialist-expert autorizat în construcţii pe care îl cunoaşteţi din
timp, sau cu care aveţi o înţelegere sau un contract pentru astfel de situaţii - în
cazul instituţiilor sau firmelor.
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Dacă starea structurii construcţiei prezintă avarii evidente iar echipele autorizate nu au
sosit încă, solicitaţi instituţiilor abilitate evaluarea de către specialişti a stării post-seismice
a structurii clădirii şi aveţi în vedere continuarea ulterioară a operaţiunilor de proiectare şi
execuţie a reparaţiilor şi consolidărilor, cu concursul asociaţiei de proprietari sau locatari.
• În cazul în care clădirea în care locuiţi este într-o stare de avariere a structurii
evaluată de specialiştii abilitaţi legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui să
respectaţi dispoziţiile legale şi să vă adaptaţi la condiţiile de sinistrat. În acest sens
organele administraţiei publice locale vor lua măsurile de relocare.
• Dacă aţi contractat o asigurare la o societate de profil, informaţi-vă cum trebuie să
procedaţi pentru înregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de
cutremur, în vederea solicitării despăgubirilor.
f) Măsuri de revenire în normal a activităţii umane din zona afectată de
cutremur
După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autorităţile publice locale
împreună cu organismele abilitate vor lua măsurile necesare revenirii la normal a
activităţilor umane din zona sinistrată sau calamitată.
Autorităţile publice locale vor întocmi pe baza investigaţiilor şi a expertizelor tehnice
listele de priorităţi ale clădirilor afectate pentru execuţia intervenţiilor/consolidărilor şi
reabilitării construcţiilor de locuit.
În acest sens investitorii, proprietarii şi/sau administratorii clădirilor de locuit vor
participa la îndeplinirea măsurilor de investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaşte
situaţia acestora după dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra
clădirilor afectate, şi elaborarea de proiecte de intervenţie/consolidare la clădirile avariate
de cutremur, conform legislaţiei în vigoare.
g) Reguli de comportare în cazul alunecărilor de teren
Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după
precipitaţii intense, în zone predispuse la aceste fenomene şi au evoluţie progresivă, astfel
încât desfăşurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru
realizarea unor măsuri de protecţie. Atunci când începerea alunecării de teren poate fi
semnalată, autorităţile publice locale împreună cu Comitetul local informează instituţiile şi
populaţia din zona respectivă asupra pericolului creat şi acţiunilor de alarmare când
alunecarea de pământ este iminentă, o dată cu urmărirea evoluţiei fenomenelor în zonă.
Informarea şi alarmarea asupra alunecării de teren se realizează de către autorităţile
publice locale şi de comitetul local şi judeţean cu mijloacele specifice acestor tipuri de
acţiuni. La recepţionarea informării sau a unor semnale despre începerea alunecării
terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua următoarele măsuri:
• Pregătirea evacuării persoanelor, instituţiilor şi bunurilor potrivit planurilor de
evacuare pregătite anticipat.
• Deconectarea, de către reprezentaţii autorizaţi - în caz de necesitate - a clădirilor
de la sistemul de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare
etc. pentru a limita eventualele efecte negative.
• Sprijinirea formaţiilor de intervenţie ale comitetului local sau judeţean în acţiunile
de oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a
persoanelor şi construcţiilor, pentru micşorarea efectelor distructive ale alunecării
de teren.
• Desfăşurarea acţiunilor sub conducerea comitetului local sau judeţean; vor fi luate
în considerare numai sursele oficiale locale şi recomandările organelor în drept,
evitându-se informaţiile bazate pe zvonuri.

La recepţionarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă
că pericolul alunecării de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri:
• Evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de
evacuare, fără a lua lucruri inutile şi păstrând calmul.
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•

Respectarea regulilor de convieţuire în locurile sigure în care Comitetul
judeţean/local, împreună cu autorităţile locale cât şi Societatea de Cruce Roşie vor
lua măsurile necesare adăpostirii şi desfăşurării vieţii.

După stabilizarea alunecării de teren organele abilitate vor face o analiză a avariilor
şi distrugerilor provocate la construcţii şi bunuri. În funcţie de avarii se vor lua măsuri de
începere a lucrărilor de reparaţii şi consolidări iar în cazurile de distrugeri se vor lua
măsuri de construire de noi clădiri pe alte amplasamente, autorizate. După caz se vor face
demersurile necesare pentru obţinerea despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru
pagubele produse de către alunecările de teren.
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