
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Planului de Analiz i Acoperire a Riscurilor

la nivelul jude ului Maramure

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Adresa nr.
736361/ 2010 a Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Gh. Pop de B se ti” al jude ului Maramure i
avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;
 În baza Legii nr. 307/ 2006 privind ap rarea împotriva incendiilor i a Ordinului Ministrului
Administra iei i Internelor nr. 132/ 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiz i
acoperire a riscurilor;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) i ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Planul de Analiz i Acoperire a Riscurilor al jude ului Maramure , conform anexei
care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Gh. Pop de B se ti” al jude ului Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 30 iunie 2010 . Au fost prezen i 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

 Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                              Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 iunie 2010
Nr. 88
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 88 din 30 iunie 2010

PREZENTARE PLAN DE ANALIZ I ACOPERIRE A RISCURILOR
LA NIVELUL JUDE ULUI MARAMURE

Planul de analiz i acoperire a riscurilor la nivelul jude ului Maramure , denumit în continuare
PAAR, cuprinde riscurile poten iale identificate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale, m surile, ac iunile i
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

PAAR se întocmesc de comitetul jude ean pentru situa ii de urgen , respectiv de comitetele locale
pentru situa ii de urgen i se aprob  de consiliul jude ean respectiv de consiliile locale, corespunz tor
unit ilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint .

Responsabilit ile privind analiza i acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au
atribu ii ori asigur  func ii de sprijin privind prevenirea i gestionarea situa iilor de urgen  în profil teritorial.

La baza întocmirii „Planului de analiz i acoperire a riscurilor” a stat Legea nr. 307/2006 privind
ap rarea împotriva incendiilor, Ordinul ministrului administra iei i internelor  nr. 132 din 29 ianuarie 2007,
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiz i acoperire a riscurilor i a Structurii-cadru
a Planului de analiz i acoperire a riscurilor i Schema cu riscurile teritoriale întocmit  la nivelul jude ului
Maramure .

Prin „Planul de analiz i acoperire a riscurilor” s-a propus stabilirea scopurilor, obiectivelor i
spunderilor autorit ilor i factorilor în analiza i acoperirea riscurilor în jude ul Maramure . Cuprinde riscurile

poten iale identificate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale, m surile, ac iunile i resursele necesare
pentru managementul riscurilor respective din perspectiva structurilor cu atribu ii în acest sens la nivel
jude ean.

Scopurile „Planului de Analiz i Acoperire a Riscurilor”,  sunt de a asigura cunoa terea de c tre to i
factorii implica i a sarcinilor i atribu iilor ce le revin premerg tor, pe timpul i dup  apari ia unei situa ii de
urgen , de a crea un cadru unitar i coerent de ac iune pentru prevenirea i gestionarea riscurilor generatoare
de situa ii de urgen i de a asigura un r spuns optim în caz de urgen , adecvat fiec rui tip de risc identificat.

Obiectivele  „Planului de Analiz i Acoperire a Riscurilor”, sunt:
• asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situa ii de urgen , prin evitarea manifest rii acestora,

reducerea frecven ei de producere ori limitarea consecin elor lor, în baza concluziilor rezultate în urma
identific rii i evalu rii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

• amplasarea i dimensionarea unit ilor operative i a celorlalte for e destinate asigur rii func iilor de
sprijin privind prevenirea i gestionarea situa iilor de urgen ;

• stabilirea concep iei de interven ie în situa ii de urgen i elaborarea planurilor operative;
• alocarea i optimizarea for elor i mijloacelor necesare prevenirii i gestion rii situa iilor de urgen .
          Responsabilit ile privind analiza i acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au
atribu ii ori asigur  func ii de sprijin privind prevenirea i gestionarea situa iilor de urgen  în profil teritorial.

Prezentul plan este organizat pe ase capitole, fiecare capitol fiind organizat pe sec iuni, iar în cadrul
acestora puncte i subpuncte.

Structurarea pe capitole a „Planului de Analiz i acoperire a riscurilor – la nivelul jude ului Maramure ”
este urm toarea:

o Capitolul I    - dispozi ii generale
o Capitolul II   - caracteristicile unit ii administrativ teritoriale
o Capitolul III - analiza riscurilor generatoare de situa ii de urgen
o Capitolul IV - acoperirea riscurilor
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o Capitolul V  - resurse umane, materiale i financiare
o Capitolul VI - logistica ac iunilor
o Anexe

Capitolul I - dispozi ii generale este structurat pe dou  sec iuni. În prima sec iune sunt tratate
probleme referitoare la definirea planului de analiz i acoperire a riscurilor, scopurile i obiectivele acestuia.
Sec iunea a doua are în cuprins trei subpuncte prin care sunt abordate problemele referitoare la actele
normative de referin , structurile organizatorice de la nivel jude ean implicate în analiza i acoperirea riscurilor
i responsabilit i ale acestora din acest punct de vedere.

 Actele normative incluse abordeaz  în mod direct problematica situa iilor de urgen  dar i
problematici specifice institu iilor / structurilor cu atribu ii în acest domeniu.
 Punctele 2 i 3 din aceast  sec iune sunt detaliate prin prisma Comitetului Jude ean pentru situa ii de
urgen  ca element de baz , la nivel jude ean, al Sistemului Na ional de Management al Situa iilor de Urgen .

 Capitolul II  - caracteristicile unit ii administrativ teritoriale este structurat pe opt sec iuni prin
intermediul c rora s-a urm rit prezentarea elementelor definitorii ale jude ului Maramure i care au inciden
în dezvoltarea urm toarelor capitole ale planului.
 Sec iunile componente ale capitolului sunt:

o Sec iunea 1 - Amplasare geografic i relief
o Sec iunea a 2-a - Caracteristici climatice
o Sec iunea a 3-a - Re eaua hidrografic
o Sec iunea a 4-a Popula ia
o Sec iunea a 5-a - C ile de transport
o Sec iunea a 6-a - Dezvoltare economic
o Sec iunea a 7-a - Infrastructuri locale
o Sec iunea a 8-a Specific regional – vecin i, influen e, riscuri transfrontaliere

Sec iunea 1 - Amplasare geografic i relief, trateaz  probleme referitoare la suprafa a, vecin ile,
formele de relief, specificit ile i influen ele existente i elemente legate de caracteristicile pedologice ale
solului.

În cuprinsul sec iunii a 2-a "Caracteristici climatice" s-au f cut referiri cu privire la  regimul climatic,
specificit i ale acestuia, influen e, regimul precipita iilor ( cantit i lunare i anuale, valori medii, valori extreme
înregistrate - vârfuri istorice), temperaturi (lunare i anuale, valori medii, valori extreme înregistrate - vârfuri
istorice),  fenomene meteorologice extreme ( furtuni, tornade).

Sec iunea a 3-a "Re ea hidrografic " cuprinde referiri cu privire la cursurile de ap , debite normale,
cre teri înregistrate - vârfuri istorice, bazinele hidrografice, lacurile de acumulare (suprafe e, volume ale
acestora), caracteristicile pedologice, lacurile i iazurile din jude  (suprafe e, adâncimi), acumul ri piscicole
(suprafe e, localizare), amenaj ri hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucr ri de ap rare împotriva inunda iilor prin
prisma datelor caracteristice ala acestora).

În cuprinsul sec iunii a 4-a "Popula ie" s-au abordat probleme referitoare la  num rul popula iei,
structura demografic , mi carea natural , densitatea/concentrarea popula iei pe zone - aglomer ri.  Datele
sunt cele rezultate dup  ultimul recens mânt desf urat la nivel na ional, în conformitate cu cerin ele stipulate
în „Metodologia de elaborare a Planului de analiz i acoperire a riscurilor”. Pentru datele care au impus
folosirea datelor statistice întocmite pîn  la data ultimului recens mînt na ional sau dup  acesta, s-au folosit i
astfel de date, acestea fiind puse la dispozi ie de Direc ia de statistic  din jude ul Maramure .
 Sec iunea a 5-a "C i de transport" trateaz  problematica referitoare la c ile de transport existente în
jude . Datele folosite au rol l muritor asupra principalelor c i de comunica ie existente privitor la localizarea
acestora, desf urarea i principalele caracteristici. Elementele prezentate, specifice jude ului sunt c ile de
transport rutiere (drumuri europene/ na ionale, drumuri jude ene, rute de transport pentru materiale
periculoase cu  preciz ri la starea acestora),  c ile de transport feroviare (desf urare, caracteristici),  c ile de
transport aeriene, re ele de conducte magistrale. La nivel jude ean nu sunt c i de transport subterane –
metrou, c ile navigabile – porturi.
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Sec iunea a 6-a "Dezvoltare economic " face referiri cu privire la zonele industrializate/ramuri,
depozite/rezervoare, capacit i de stocare,  exploat rile miniere,  fondul funciar - terenuri agricole, suprafe e
împ durite,  cre terea animalelor,  turism/capacit i de primire turistic ,  apari ii de noi activit i economice în
cadrul zonei,  resurse naturale.

În cuprinsul sec iunii a 7-a "Infrastructuri locale" sunt prezentate elementele de identificare referitor la
institu ii publice din jude  precum i date privitoare la  re elele de utilit i, ap , canalizare, electrice, gaze,
locurile de adunare i cazare a popula iei în situa ii de urgen  - tabere de sinistra i.

Sec iunea a 8-a "Specific regional/local" abordeaz  influen ele prezente (din jude ele vecine) asupra
principalelor elemente de analiz i acoperire a riscurilor i care pot afecta zona de competen . În acest sens
în cuprinsul sec iunii sunt tratate aspecte din punct de vedere climatic, hidrologic, al formelor de relief, al
comunica iilor rutiere, al comunica iilor feroviare, al comunica iilor aeriene, al fondului forestier, al protec iei
mediului, sanitar veterinar, al asigur rii cu energie electric , gaze naturale i ap .

Capitolul III - analiza riscurilor generatoare de situa ii de urgen este structurat pe ase sec iuni,
la elaborarea acestora inîndu-se seama de principalele tipuri de riscuri definite de legisla ia în vigoare.
Sec iunile capitolului III, sunt:

o Sec iunea 1 – Analiza riscurilor naturale
o Sec iunea a 2-a Analiza riscurilor tehnologice
o Sec iunea a 3-a – Analiza riscurilor biologice
o Sec iunea a 4-a Analiza riscurilor de incendiu
o Sec iunea a 5-a Analiza riscurilor sociale
o Sec iunea a 6-a Analiza altor tipuri de riscuri
o Sec iunea a 7-a Zone de risc crescut

Analiza riscurilor cuprinse are la baz  „Schema cu riscurile teritoriale la nivelul jude ului Maramure ” i
permite cunoa terea mecanismelor i condi iilor de producere/manifestare, amplorii i efectelor posibile ale
acestora. Analiza s-a realizat pe tipuri de riscuri, pe baza datelor i eviden elor statistice, precum i a altor
documente avute la dispozi ie - studii, prognoze, etc., fiind avute în vedere: riscurile naturale,  riscurile
tehnologice,  riscurile biologice,  riscurile de incendiu,  riscurile sociale, alte tipuri de riscuri.

Sec iunea 1 "Analiza riscurilor naturale" cuprinde referiri cu privire la:
o fenomenele meteorologice periculoase – unde au fost analizate zonele unde s-au produs astfel de

fenomene, precum i posibilitatea apari iei acestora în noi locuri;
o inunda ii, unde  analizat dac  inunda iile sunt previzibile i cu cât timp înainte, efectele dinamice i

dac  necesit  evacuarea persoanelor, starea tehnic i de între inere a lucr rilor hidrotehnice,
inventarierea construc iilor realizate în zone inundabile, existen a unor m suri de protec ie
suplimentare;

o furtuni, tornade, secet , înghe   cu date referitoare la previzibilitatea fenomenelor, cu cât timp înainte,
localit ile/terenurile/obiectivele care pot fi afectate i dac  este necesar  evacuarea persoanelor;

o incendii de p dure, abordîndu-se probleme referitoare la posibilitatea producerii incendiilor de aceast
natur , perioadele i frecven a acestora, suprafe ele împ durite care pot fi afectate;

o avalan e - se analizeaz  posibilitatea producerii acestora, perioadele i frecven a lor, localit i i
amenaj ri care pot fi afectate;

o fenomene distructive de origine geologic : cutremure i alunec ri de teren. Cutremure avîndu-se în
vedere: macro- i microzonarea seismic  a teritoriului na ional, caracteristicile fondului construit.
Alunec rile de teren - prin analizarea locurilor cunoscute în care se produc astfel de fenomene pe
teritoriul jude ului, precum i posibilele noi locuri de apari ie a acestora, suprafe ele de teren i
construc iile care pot fi afectate.
În sec iunea a 2-a "Analiza riscurilor tehnologice" s-au abordat probleme cu privire la:

o riscurile industriale, analizîndu-se activit ile care prezint  pericole de accidente majore în care sunt
implicate substan e periculoase, tipurile de substan e chimice periculoase folosite în procesul de
produc ie;

o riscurile de transport i depozitare de produse periculoase, analizîndu-se posibilele accidente care se
pot produce pe re eaua rutier , feroviar  pentru transportul materialelor periculoase, din ce se compun
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transporturile i destina ia acestora. Referitor la transport rutier s-a inut cont de infrastructura
existent , transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile i destina ia acestora,
num rul de accidente pe kilometru i pe an. Referitor la  transportul feroviar s-a inut cont de re eaua
feroviar  existent , transportul materialelor periculoase, din ce se compune i destina ia, num rul de
evenimente produse i frecven a acestora;

o transportul aerian  analizat prin prisma posibilit ii producerii unor evenimente avînd în vedere faptul
 pe teritoriul jude ului nu sunt amplasate aeroporturi sau aerodromuri dar jude ul este tranzitat de

rute de zbor;
o transportul prin re ele magistrale, analizîndu-se  riscurile în func ie de magistralelor de transport

existente (gaze, ap );
o riscurile nucleare  analizate avînd învedere amplasarea unor astfel de obiective la nivel na ional, pe

teritoriul jude ului neexistînd astfel de obiective;
o riscurile de poluare a apelor unde s-au inventariat locurile în care au avut loc astfel de fenomene,

precum i posibilele noi locuri de apari ie a acestora, zonele care ar putea fi afectate;
o pr bu irile  de construc ii, instala ii sau amenaj ri  cu referiri la construc iile, instala iile i alte

amenaj ri aflate în stare avansat  de degradare i la care exist  riscul de pr bu ire;
o ecul utilit ilor publice, analizat prin inventarierea i analiza sistemelor, instala iilor i echipamentele

a c ror scoatere din func iune poate conduce la întreruperea aliment rii cu ap , gaze naturale,
energie electric i termic  pentru o zon  extins  din cadrul localit ii/jude ului;

o derile de obiecte din atmosfer  sau din cosmos;
o muni ia neexplodat  prin  analizarea existen ei fostelor zone de conflicte militare în care se poate afla

muni ie neexplodat , utilizându-se i datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnic
executate.

  Sec iunea a 3-a "Analiza riscurilor biologice" cuprinde referiri la inventarierea i analizarea surselor
poten iale de izbucnire a unor epidemii/epizootii în construc ii, ferme zootehnice, spitale de boli contagioase,
laboratoare de analize epidemiologice, colonii i polu rile accidentale.

În sec iunea a 4-a "Analiza riscurilor de incendiu" abordeaz  probleme de analiz i diferen iere a
riscurilor de incendiu dup  context: statistica incendiilor i a altor situa ii de urgen , eviden ele existente pe
localit i, operatori economici, instala ii publice etc., fond construit, vegeta ie sau vehicule.

Sec iunea a 5-a "Analiza riscurilor sociale" cuprinde analiza riscurilor sociale în func ie de eviden ele
existente privind adun ri, târguri, festivaluri i alte manifest ri periodice cu afluen  mare de public i mi rile
sociale posibile, în raport de politica social i situa ia for ei de munc  din zon .

În sec iunea a 6-a "Analiza altor tipuri de riscuri" sunt referiri la descarcer ri, asisten  medical i
transport medical, debloc ri de persoane, evacuare a apei din subsolul cl dirilor, salv ri de animale, întocmite
pe baza statisticilor, a interven iilor cele mai des desf urate.

Sec iunea a 7-a Zone de risc crescut, analizeaz  riscurile pe zone geografice raportat la concentra ia
a riscurilor de aceea i natur , legate de infrastructuri i construc ii  Elementele avute în vedere pentru
stabilirea zonelor de risc crescut au fost: zonele de activitate dezvoltate de-a lungul c ilor de comunica ii,
cl dirile publice, fie datorit  num rului de persoane, fie datorit  vulnerabilit ii lor, instala iile tehnologice, alte
elemente, cum sunt: zonele inundabile, zonele predispuse alunec rilor/pr bu irilor de teren etc. Din punctul de
vedere al tipului unit ii administrativ-teritoriale, sunt stabilite 3 clasific ri ale zonelor de risc: zone de risc
urbane, zone de risc periurbane, zone de risc rurale. La baza stabilirii acestor zone s-a avut în vedere datele
rezultate i prezentate în sec iunile anterioare, în cadrul fiec rei zone problemele fiind abordate în raport de
tipurile de riscuri.
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Capitolul IV - acoperirea riscurilor este structurat pe ase sec iuni cuprinzînd elemente de concep ie
a desf ur rii ac iunilor de protec ie interven ie, etape, faze i circuitul informa ional decizional. Sec iunile
capitolului sunt:

o Sec iunea 1. Concep ia desf ur rii ac iunilor de protec ie-interven ie
o Sec iunea a 2-a. Etapele de realizare a ac iunilor
o Sec iunea a 3-a. Faze de urgen  a ac iunilor
o Sec iunea a 4-a. Ac iunile de protec ie-interven ie
o Sec iunea a 5-a. Instruirea
o Sec iunea a 6-a. Realizarea circuitului informa ional-decizional i de cooperare

Sec iunea 1. Concep ia desf ur rii ac iunilor de protec ie-interven ie cuprinde referiri la desf urarea
ac iunilor de protec ie interven ie, principiile ac iunilor de interven ie, repartizarea managementului tipurilor de
risc generatoare de situa ii de urgen i evitarea manifest rii riscurilor.

Ac iunile de protec ie - interven ie la nivel jude ean se desf oar  pe principiul gradualit ii în func ie
de locul, natura, amploarea i evolu ia situa iei i în concordan  cu princip iile managementului integrat.
 În cadrul sec iunii a 2-a sunt stipulate elementele referitoare la etapele de realizare a ac iunilor  de

tre serviciile de urgen  profesioniste, serviciile voluntare / private pentru situa ii de urgen i institu iile cu
atribu ii în domeniul situa iilor de urgen . Etapele pentru fiecare structur  sunt stabilite în raport cu atribu iile i
specificul fiec reia. Elementele principale ale etapelor se refer  la alertare, informarea  asupra situa iei create,
deplasarea la locul evenimentului, intrarea în ac iune, îndeplinirea sarcinilor / activit ilor / misiunilor specifice,
manevra de for e, localizarea i limitarea efectelor evenimentului/dezastrului, stabilirea cauzei producerii
evenimentului, analiza interven iilor i eviden ierea m surilor de prevenire/optimizare necesare.
 În sec iunea a 3-a a capitolului IV sunt stabilite fazele ac iunilor de urgen  raportîndu-se la specificul
structurii sau institu iei în cauz . În func ie de locul, natura, amploarea i de evolu ia evenimentului, a
num rului de evnimente sau de unit i administrativ teritoriale afectate precum i de specificul structurii cu
atribu ii în monitorizarea / gestionarea situa ilor de urgen , fazele ac iunilor de urgen  se diferen iaz  pentru
servciile de urgen  profesioniste i alte for e cu atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen .

Sec iunea a 4-a. Ac iunile de protec ie-interven ie stabile te principalele activit i specifice
desf urate. Ac iunile de protec ie – interven ie se vor desf ura pe baza activit ilor stabilite pentru
îndeplinirea func iilor de sprijin prin reprezent rile structurilor ministerelor de la nivel  local / jude ean / na ional
dup  caz sau prin organe i organiza ii neguvernamentale cu atribu ii privind prevenirea i gestionarea
situa iilor de urgen . Principalele activit i specifice care se îndeplinesc în cadrul func iilor de sprijin constau
în:
o Monitorizarea pericolelor i riscurilor specifice, precum i a efectelor negative ale acestora
o Informarea, în tiin area i avertizarea
o Planificarea i preg tirea resurselor i serviciilor
o Comunica ii i informatic
o utarea, descarcerarea, salvarea persoanelor
o Evacuarea persoanelor, popula iei sau bunurilor periclitate
o Acordarea asisten ei medicale de urgen
o Prevenirea îmboln virilor în mas
o Localizarea i stingerea incendiilor
o Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
o Asigurarea transportului for elor i mijloacelor de interven ie, persoanelor evacuate i altor resurse
o Efectuarea lucr rilor publice i inginere ti la construc iile, instala iile i amenaj rile afectate
o Asigurarea apei i hranei pentru persoanele i animalele afectate sau evacuate
o Asigurarea caz rii i ad postirii persoanelor afectate sau evacuate
o Asigurarea energiei pentru iluminat, înc lzire i alte utilit i
o Efectuarea depolu rii i decontamin rii
o Men inerea i restabilirea ordinii publice
o Logistica interven iei
o Reabilitarea zonei afectate
o Acordarea de ajutoare de prim  necesitate, desp gubiri i asisten  social i religioas
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Sec iunea a 5-a. Instruirea, abordeaz  principalele elemente privind instruirea personalului i
structurilor su atribu ii în domeniul situa iilor de urgen .

Sec iunea a 6-a. Realizarea circuitului informa ional-decizional i de cooperare abordeaz  elementele
referitoare la sistemul informa ional decizional, fluxuri informa ional operative,  fluxul informa ional între
structuri i fluxuri informa ional decizionale specifice (raportate la tipurile de risc existente pe teritoriul
jude ului).

Sistemul informa ional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observ rii, detect rii,
sur rii, înregistr rii, stoc rii i prelucr rii datelor specifice, alarm rii, notific rii, culegerii i transmiterii

informa iilor i a deciziilor de c tre factorii implica i în ac iunile de prevenire i gestionare a unei situa ii de
urgen .

Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situa ii de urgen  ierarhic
superioare asupra locului producerii unei situa ii de urgen  specific , evolu iei acesteia, efectelor negative
produse, precum i asupra m surilor luate se realizeaz  prin rapoarte operative.

 Capitolul V - resurse umane, materiale i financiare. În acest capitol sunt prezentate elementele
referitoare la resursele umane i materiale existente i planificate în domeniul situa iilor de urgen .

Consiliul Jude ean Maramure i consiliile locale prev d anual, în bugetele proprii, fondurile necesare
pentru asigurarea resurselor umane, materiale i financiare necesare analizei i acoperirii riscurilor din unit ile
administrativ-teritoriale pe care le reprezint .

În func ie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele i condi iile de producere/manifestare, de
amploarea i efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de for e i mijloace necesare de prevenire i
combatere a riscurilor, astfel:
o inspec ii de prevenire;
o servicii profesioniste/voluntare/private pentru situa ii de urgen ;
o forma iuni de asisten  medical  de urgen i descarcerare;
o forma iuni de protec ie civil : echipe de c utare-salvare, NBC i pirotehnice;
o alte forma iuni de salvare: Crucea Ro ie, SALVAMONT, scafandri profesioni ti etc.;
o grupe de sprijin.
o Logistica interven iei
o Reabilitarea zonei afectate

Pe lâng  tipurile de for e precizate, mai pot ac iona, dup  caz, în condi iile legii:
o unit ile poli iei, jandarmeriei i poli iei de frontier ,
o structurile poli iei comunitare
o unitatea special  de avia ie a Ministerului Administra iei i Internelor
o unit ile specializate/deta amente din cadrul Ministerului Ap rii,
o unit ile pentru asisten a medical  de urgen  ale Ministerului S ii Publice
o organiza iile neguvernamentale specializate în ac iuni de salvare
o unit ile i forma iunile sanitare i de inspec ie sanitar  veterinar
o forma iuni de paz  a persoanelor i a bunurilor
o deta amente i echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate i al societ ilor comerciale

specializate
o forma iunile de voluntari ai societ ii civile specializa i în interven ia în situa ii de urgen i organiza i în

organiza ii neguvernamentale cu activit i specifice

Capitolul VI - logistica ac iunilor cuprinde referiri la sistemul for elor, organizarea i stabilirea for elor i
mijloacelor de interven ie, elemente referitoare la stabilirea fondurilor necesare pentru asigurarea
resurselor umane, materiale i financiare necesare analizei i acoperirii riscurilor din unit ile administrativ-
teritoriale.
Sistemul for elor i mijloacelor de interven ie în cazul producerii unei situa ii de urgen  sunt în conformitate
cu prevederile din planurile de ap rare specifice elaborate, potrivit legii, de autorit ile, institu iile publice,
societatea civil i operatorii economici cu atribu ii în acest domeniu, conform regulamentelor privind
prevenirea i gestionarea situa iilor de urgen  specifice tipurilor de riscuri.
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 Anexele cuprind puncte referitoare la:
o lista autorit ilor i factorilor care au responsabilit i în analiza i acoperirea riscurilor;
o atribu iile autorit ilor i responsabililor cuprin i în Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor;
o componen a nominal  a structurilor cu atribu ii în domeniul gestion rii situa iilor de urgen ;
o riscuri poten iale în localit i/jude e vecine care pot afecta zona de competen ;
o suri corespunz toare de evitare a manifest rii riscurilor, de reducere a frecven ei de producere ori de

limitare a consecin elor acestora, pe tipuri de riscuri;
o sisteme existente de preavertizare / avertizare a atingerii unor valori critice i de alarmare a popula iei în

cazul evacu rii;
o tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situa ii de urgen ;
o referiri la planurile i procedurile de interven ie;
o schema fluxului informa ional-decizional;
o locuri/spa ii de evacuare în caz de urgen i dotarea acestora;
o planificarea exerci iilor/aplica iilor conform reglement rilor tehnice specifice;
o rapoarte lunare de informare i analiz  c tre prefect;
o situa ia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace i materiale de ap rare existente, modul cum se

acoper  deficitul din disponibilit i locale i cu sprijin de la comitetul pentru situa ii de urgen  ierarhic
superior;

o reguli de comportare în cazul producerii unei situa ii de urgen .
o alte documente referitoare la analiza i acoperirea riscurilor


