
           COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                                    Anexa nr. 1 
              = Primăria Haţeg = 
 

L I S T A  
autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi 

în analiza şi acoperirea riscurilor în 
localitatea HAŢEG 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 

Persoane de contact 

Atribuţii 
în 

P.A.A.R. 
conform 

Fişei 
nr.____ 

1 2 3 4 5 
1 Primărie  Str. Libertăţii nr. 6 

tel. 
- 0254-770273 – primărie  
- 0254-770363 – secretar   
- 0354-808120, 121, 122, 
123 – centrală telefonică 
- 0254-770212 – pompieri  
fax  :  
- 0254-777756 – primărie   
- 0254-770212 – pompieri  
E-mail : 
primaria.hateg@yahoo.com 
 

PUSCAS ADRIAN EMILIAN 
= PRIMAR = 
HAŢEG,  
Tel.0722607735  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

CRAI SORIN 
= VICEPRIMAR = 
HAŢEG,  
Tel. 0723538727 
PĂSCONI VALENTIN 
= SECRETAR ORAŞ = 
HAŢEG. Str. Tineretului nr. 5 
Tel. 0354-41008; 00766-573958 
BOCAN OCTAVIAN 
= p.INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ = 
HAŢEG, str. Sarmizegetusa nr. 11, ap.33, Tel. Tel. 

Tel. 0354-808246, 0727-776312, 0763-669240 
IVANCU GHEORGHE NELU 
= ŞEF SERV. PUBLIC PT.SIT. DE URGENŢĂ = 
HAŢEG, str. Salcamilor, nr. 5 
Tel. 0254-770473, __________________________ 
PREDA DORIN 
= ŞEF SERVICIU POLIŢIA LOCALĂ = 
DEVA str Nicolae BALCESCU BL 16 A AP 10 
Tel. 0254-777411, 074488823 
PREDONI ALIN MARIUS 
= INSPECTOR COMP. PROTECTIA MEDIULUI= 
Haţeg, str. T. Vladimirescu nr. 10, sc. E, ap. 30 
Tel. 0354-418564, 0765-171445, 
MIHUŢIU GABRIELA 
= ŞEF BIROU A.D.P.P. = 
CLOPOTIVA 281 
Tel. 0254-776217, 0724-988195 

2 Poliţie  Str. M.Viteazu nr. 3 
Tel. 0254-770222 

STEFONI SORIN 
= COMANDANT = 
Haţeg 
Tel. 0757058107 

    
 
 
2 

BORDEA DUMITRU NICOLAE 
= LOCŢIITOR COMANDANT = 
HAŢEG 
Tel. 0742406083 



 2 

3 Spital orăşenesc Str. T.Vladimirescu nr. 7 
0354-408894 
0354-408895 
0254-770423 – Director 
0254-777787 – secretariat  

MICLOSONI DANA  
= MANAGER = 
HATEG 
Tel. 0766404964 

 
 
 
 
3 NICULA ADINA  PETRONELA (DELEGAT) 

= DIRECTOR ECONOMIC = 
Com SALASU DE SUS 
Tel. 0784353575 

BANCIU AUGUSTINA 
= INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ = 
HAŢEG 
Tel. 0254-770756, 0762474823 

4 Liceul Ion 
Constantin 
Brătianu” 

Str. M.ţii Retezat nr. 3 
Tel. 0254-770020 
Fax. 0254-777769 

BADEA RODICA 
= DIRECTOR = 
HAŢEG, str. I.L. Caragiale nr. 28 
Tel. 0740-125003 

 
 
 
 
4 MUNTEANU PETRU MARIUS 

=INSPECTOR PR.CIVILĂ = 
HAŢEG, Al. Şcolii 12, bl. 1D2, ap. 10 
Tel. 0254-770072, 0720-626055 

5 Sucursala 
Hidrocentrale 
Haţeg 

Str. Progresului nr. 38 bis 
Tel.  
-  

PRIP IOAN 
= DIRECTOR = 
HAŢEG 
Tel. 0254777643 

 
 
 
 
5 ROMANESCU MIRCEA 

= INSPECTOR PR. CIVILĂ = 
HAŢEG 
Tel. 0766558239 

6 SC Hidroserv 
SA Haţeg 

Str. Progresului nr. 38 bis 
Tel. 0254-777220,  
       0254-777021 

PASCU CRISTIAN 
=DIRECTOR = 
HAŢEG 
Tel.  0725002982 

 
 
 
 
6 SAS ADRIAN 

= INSPECTOR PR. CIVILĂ = 
HAŢEG 
Tel. 0254-770320 0724341295 

7 SC 
Hidroconstrucţia 
SA Haţeg 

Str. Horia nr. 87 
Tel. 0254-777061 
       0254-770660 

MITITELU ADRIAN NICOLAE 
= DIRECTOR = 
 
Tel. 0254-214125 

 
 
 
 
7 BUNEA MARIUS 

= INSPECTOR PR. CIVILĂ = 
TEL0741123549 

8 SC Termogaz 
SA - Haţeg 

Str. V. Babeş 101 
Tel. 0254-777785 
Fax. 0254-777786 

GĂRDEAN MIRON DOREL 
= DIRECTOR = 
HAŢEG, str. Horia nr. 140 
Tel.  0744-532544 

 
 
 
 
8 UGLAI DĂNUŢ 

= INSPECTOR PR. CIVILĂ = 
NĂLAŢVAD nr. 8 
Tel. 0745-904445 

9 SC Bucura Prest 
SA   Haţeg 

Str. Decebal nr. 7 
Tel/fax 0254-770651 

PASCONI ARISTICA OVIDIU 
= DIRECTOR  GENERAL BUCURA PREST SRL 
HATEG str. HUNEDOAREI NR 21 
 
Tel. 0728871731 

 
 
 
 
 
9 CIULAI DORIAN ANTON 

= INGINER ŞEF = 
HAŢEG, str. Aleea Şcolii nr. 14, sc. B, ap. 32 
Tel. 0744-616574 
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10 SC Apa Prod  
SA  Haţeg 

Str. Independenţei 
bl.1Bucura, ap. 29 
Tel. 0254-777757 

BURCIN CIPRIAN  
Nalat Vad nr.47 
= DIRECTOR = 
Tel. 0722751423 

 
 
 

10 
SIMONA GHEORGHITA 
= INSPECTOR PR. MUNCII 
TEL. 0723925905 

11 Punct hidrologic 
Haţeg 

Str. Florilor nr. 11 
Tel. 0254-777003 

ŢELEGREDEAN  ALIN 
= ŞEF PUNCT = 
HAŢEG, str. Florilor nr. 11 
Tel. 0254-777003 

 
11 

12 Apele Române 
District Haţeg 
  ( O.G.A.) 

Str. Progresului nr. 35 
Tel. 0254-777150 

ŞCHIOPU  LUCIAN 
= ŞEF F.L. = 
HAŢEG, str. T. Vladimirescu nr. 15, ap. 8 
Tel. 0254-770510, 0745-411717 

 
 

12 

13 C.D.E.E. 
Electrica  
 Haţeg 

Str. Progresului nr. 39 
Tel. 0254-770121 

JIANU  IOAN 
= ŞEF F.L. = 
BUCIUM 16 
Tel. 0722-564131 

 
 

13 

14 Crucea Roşie 
Haţeg  

Str. Decebal nr. 19 
Tel. 0254-771560 

IOVĂNESC MIHAELA  EDI  DIA 
= DIRECTOR = 
HAŢEG, str. Timişoarei nr. 5 
Tel. 0254-770572, 0768-050304 

 
14 

15 Circa veterinară 
Haţeg  

Str. Progresului nr. 24 
Tel. 0254-770502 

IACOB  IOSIF 
= ŞEF CIRCĂ = 
HAŢEG, str. I.L. Caragiale nr. 11 
Tel. 0254-770355, 0744-646159 

 
15 

16 Circa Control 
alimente   
Haţeg 

Str. M. Viteazu nr. 9 
Tel. 0254-777499 

IORDACHE RADU 
= ŞEF CIRCĂ = 
HĂŢĂGEL 27,  
Tel. 0254-775010, 0731-549144 

 
16 

17 Romtelecom 
Haţeg 

Str. Piaţa Unirii nr. 6 
0254-204570 

TIMISAN SIMION DORIN 
= ELECTROMECANIC = 
TEL. 0254770559 0769212439 

 
17 

18 U.M. 02332  
Haţeg 

Gl. Berthelot 
Tel. 0254-777797 
       0254-777191 

RUSU  MIHAI 
= COMANDANT = 
HAŢEG,  
Tel. 0721-249710 
 

18 

19 U.M. 01420 
Haţeg 
   (Garnizoană) 

Tel. 770165 
Tel/fax. 0254-770940 

STREZA MARIAN 
= COMANDANT = 
HAŢEG,  
Tel. 0722-682587 

19 

20 Reprezentant în 
Consiliul local - 
Silvaşul de Jos 

Silvaşul de Jos FULEA NICOLAE 
HAŢEG, SILVAŞUL DE JOS 
Tel. 0745025474 

20 

20 Reprezentant în 
Consiliul local - 
Silvaşul de Sus 

Silvaşul de Sus NOPCEA MARIUS 
HAŢEG, SILVAŞUL DE SUS  
Tel. 0760672090 

21 

21 Reprezentant în 
Consiliul local - 
Nălaţvad 

Nălaţvad   
- - 

 
 
        Inspector Protecţie Civilă 
   Bocan Octavian Aurelian 
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  PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG 
          COMITETUL LOCAL                                                                                  ANEXA 2.1. 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

SINOPTICUL 
DE ACTIVITATE AL C.L.S.U. 

ETAPA Acţiunea  Activităţi ce se desfăşoară Obs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predezastru  

 
 
Organizarea 

- însuşirea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare 
la evacuare (L.481/2004, OMAI 1.184/2006 ) 
- însuşirea Regulamentului de funcţionare al CLSU 
- stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru  
- elaborarea procedurilor de acţiune pentru fiecare 
membru al CLSU 

 

 
 
 
 
Prognoza  

- identificarea zonei de risc 
- identificarea sistemului de supraveghere şi control 
- stabilirea fluxului informaţional şi alarmarea  
- evaluarea riscului  
- stabilirea raioanelor de evacuare  
- analiza condiţiilor geografice, hidrometeorologice, 
geologice, de populaţie, de resurse 
- identificarea şi completarea sistemelor de : notificare, 
înştiinţare, alarmare, informare  

 

 
 
 
 
Protecţie  

- urmărirea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare 
privind tipurile de risc ; 
- stabilirea condiţiilor şi criteriilor de  protecţie 
colectivă, reguli de comportare 
- urmărirea aplicării măsurilor d profilaxie 
- identificarea şi asigurarea asistenţei medicale de 
urgenţă  
- elaborarea planului de pregătire pentru CL şi 
populaţia din zona de risc  
- controlul executării măsurilor  
- alarmarea populaţiei predispuse la risc 

 

În timpul 
producerii 
dezastrului 

Notificarea  

- primirea notificării despre producerea unui dezastru 
pe teritoriul administrativ al oraşului Haţeg, sau în 
zonele limitrofe  
- activarea CLSU, 
- alarmarea şi înştiinţarea  factorilor de răspundere  
- prevenirea localităţilor din zonele de pericol 

 

Postdezastru  Evacuarea  

- culegerea informaţiilor şi datelor suplimentare despre 
dezastru 
- analizarea situaţiei create  
- elaborarea şi transmiterea dispoziţiilor preliminare  
de evacuare  
- cu aprobarea prefectului judeţului, alarmarea zonelor 
din oraşul Haţeg sau a localităţilor aparţinătoare 
afectate de dezastru 
- informarea populaţiei şi mass-media despre situaţia 
creată 
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ETAPA Acţiunea  Activităţi ce se desfăşoară Obs. 

Postdezastru  Evacuarea  

- asigurarea resurselor necesare evacuării 
- organizarea transportului sinistraţilor  
- intrarea în funcţiune a punctelor de primire-repartiţie 
sinistraţi 
- asigurarea logistică a sinistraţilor 
- organizarea pazei, ordinii şi îndrumării circulaţiei  
- întocmirea de propuneri pentru asigurarea materială a 
acţiunii de evacuare 

 

Acţiuni pe 
termen lung 

Restabilire – 
Reabilitare  

- analiza modului de executare  a evacuării  
- planificarea acţiunilor pe termen lung  
- evaluarea daunelor şi compensaţiilor necesare 
- întocmirea de rapoarte-sinteză către IJSU şi CJSU 
- întocmirea de  cereri de sprijin, ajutor şi asigurare a 
resurselor  
- controlul, supravegherea şi reorganizarea activităţilor 
socio-economice 
- urmărirea asigurării compensaţiilor şi ajutoarelor 
umanitare 
- refacerea stocurilor de materiale 

 

 
 
      Inspector Protecţie Civila 
 Bocan Octavian Aurelian 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG                                             Anexa nr. 2.2. 
                     C.L.S.U. 

 
 
 

SINOPTIC 
CU ACTIVITĂŢILE PREŞEDINTELUI C.L.S.U. ŞI ALE C.L.S.U. 

 
 
 

A. PREDEZASTRU 
 

 N
r.

 c
rt

. 

Acţiuni care se desfăşoară de către primar Mod de realizare 

1 2 3 

1.  
Coordonează acţiunile de verificare periodică a modului de 
funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic 
pentru avertizarea – alarmarea populaţiei;  

- urmăreşte verificarea mijloacelor 
de observare – măsurare; 
- coordonează desfăşurarea 
periodică a exerciţiilor de simulare 
pentru verificarea fluxului 
informaţional la nivel de localitate. 

2.  

Asigură actualizarea schemei fluxului informaţional din 
planurile de apărare şi stabileşte mijloacele de 
telecomunicaţii ce vor fi folosite; 
Deţine harta cu zonele de inundabilitate aferente unităţii 
administrativ-teritoriale; 

- periodic verifică legăturile cu 
celelalte forţe cu atribuţii în 
limitarea şi înlăturarea efectelor 
produse de inundaţii. 

3.  

Coordonează activităţile de verificare periodică a stării 
tehnice şi funcţionale a tuturor construcţiilor cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale indiferent de deţinător precum şi 
acţiunile de verificare a modului de întreţinere a cursurilor 
de apă şi torenţilor; 

- urmăreşte modul de întreţinere şi 
exploatare a construcţiilor şi 
amenajărilor hidrotehnice, şi a 
modului de întreţinere a cursurilor 
de apă şi a torenţilor. 

4.  
Asigură întocmirea planului de apărare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale; 

- verifică viabilitatea şi modul de 
punere în practică a planului de 
apărare împotriva inundaţiilor. 

5.  
Asigură întocmirea, verificarea şi actualizarea ,,Planului de 
evacuare din zonele inundabile”. 

- verifică periodic şi actualizează 
inventarul mijloacelor prevăzute în 
plan pentru evacuarea populaţiei 
precum şi funcţionalitatea 
acestora. 

6.  
Asigură dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
precum şi a formaţiunilor de intervenţie cu materiale 
specifice. 

- verifică funcţionalitatea 
punctului de comandă al 
comitetului local, precum şi 
dotarea cu mijloace tehnice şi 
materiale specifice a formaţiunilor 
de intervenţie. 



7.  
Asigură constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de 
intervenţie în caz de inundaţii, în conformitate cu 
Normativul de dotare. 

- conduce acţiunea de inventariere 
periodică a stocurilor de materiale 
şi mijloace de intervenţie 
constituite la comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă şi 
dispune, dacă situaţia impune, 
completarea acestuia. 

8.  
Asigură mijloacele necesare avertizării şi alarmării 
populaţiei din zonele de risc la inundaţii.  

- verifică existenţa, 
funcţionalitatea şi eficienţa 
mijloacelor de avertizare alarmare 
a populaţiei. 

9.  

Asigură fondurile necesare pentru realizarea şi completarea 
stocurilor de materiale şi mijloace de apărare în caz de 
inundaţii, pentru întreţinerea, repararea şi refacerea 
construcţiilor hidrotehnice proprii, precum şi pentru 
întreţinerea albiilor cursurilor de apă pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale. 

- identifică resursele financiare şi 
materiale necesare realizării şi 
completării stocurilor de materiale 
precum şi refacerii obiectivelor 
proprii afectate de inundaţii. 

10.  
Urmăreşte întocmirea hărţii de risc la inundaţii a localităţii 
şi introducerea ei în Planul de Urbanism General precum şi 
respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile. 

- organizează acţiuni de 
recunoaştere pe teren în vederea 
actualizării hărţii de risc la 
inundaţii. 

11.  

Aprobă/avizează planurile de pregătire a populaţiei privind 
cunoaşterea semnalelor de avertizare-alarmare, a măsurilor 
şi regulilor de comportare prin instruiri şi exerciţii 
periodice de simulare a situaţiilor de urgenţă. 

- elaborează şi urmăreşte punerea 
în practică a planului de pregătire 
a populaţiei privind cunoaşterea 
semnalelor de avertizare-alarmare 
precum şi a modului de 
comportare în cazul producerii 
inundaţiilor. 

12.  
Urmăreşte realizarea lucrărilor de amenajare a versanţilor 
pentru prevenirea inundaţiilor. 

- asigură verificarea periodică pe 
teren pentru inventarierea 
punctelor vulnerabile la inundaţii 
de pe raza unităţii administrativ-
teritoriale. 

13.  
Coordonează realizarea/verificarea lucrărilor pentru 
scurgerea apelor pluviale în localităţi (şanţuri, rigole, 
canale colectoare, văi nepermanente). 

- verifică periodic modul de 
realizare şi întreţinere a lucrărilor 
pentru scurgerea apelor pluviale. 

14.  
Verifică periodic sursele de risc existente  pe teritoriul 
localităţii şi asigură actualizarea planului de apărare 
împotriva inundaţiilor. 

- verifică pe teren sursele de risc la 
inundaţii (poduri şi podeţe 
subdimensionate, zone lipsite de 
rigole sau şanţuri de scurgere, 
eroziuni de maluri). 

15.  
Asigură permanenţa la primărie pe baza avertizărilor 
hidrometeorologice primite. 

- asigură funcţionarea permanentă 
a centrului operativ în cadrul 
primăriei pe timpul producerii 
fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase. 

16.  
Asigură măsuri de curăţire a malurilor cursurilor de apă în 
vederea evitării blocajelor la poduri şi podeţe cu diverse 
materiale. 

- urmăreşte modul de realizare a 
lucrărilor de deblocare a 
secţiunilor de scurgere a cursurilor 
de ape. 

 
 
 



 
B. PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI 

 
STAREA DE ATENŢIE 

 

1.  
Asigură convocarea imediată în şedinţă extraordinară a 
comitetului local pentru situaţii de urgenţă. 

- prezentarea măsurilor necesare 
pentru evitarea situaţiilor de 
urgenţă generate de inundaţii. 

2.  

Asigură funcţionarea fluxului informaţional între comitetul 
local pentru situaţii de urgenţă şi centrul operaţional al 
inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă precum 
şi cu centrul operativ al sistemului de gospodărie a apelor. 

- urmăreşte modul de 
transmitere/recepţionare a 
informaţiilor referitoare la 
derularea evenimentelor. 

3.  
Asigură transmiterea/primirea avertizărilor şi prognozelor 
la toate obiectivele din zonele potenţial afectabile. 
 

- urmăreşte modul de ţinere a 
legăturii cu obiectivele de pe raza 
localităţilor. 

4.  

Asigură luarea măsurilor de limitare a efectelor 
inundaţiilor de către formaţiunile de intervenţie proprii, 
deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, operatorii economici specializaţi, etc. 

- organizează acţiunile de limitare 
a efectelor inundaţiilor şi verifică 
punerea în aplicare prin verificări 
pe teren. 

5.  
Asigură informarea permanentă a populaţiei cu măsurile 
urgente care trebuie aplicate (prin mijloacele mass-media). 

- asigură anunţarea populaţiei, prin 
intermediul sistemului de 
avertizare alarmare, cu privire la 
activităţile prioritare pe care 
trebuie să le desfăşoare. 

6.  
Asigură măsuri de evitare a blocajelor, în special în zonele 
podurilor, podeţelor, prizelor de apă, gurilor de evacuare şi 
în alte zone critice. 

- urmăreşte modul de scurgere a 
apelor mari în vederea evitării 
blocajelor cu diferite materiale a 
albiilor cursurilor de apă. 

7.  

Asigură supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a 
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor şi, după caz, supraînălţarea şi consolidarea 
digurilor şi malurilor corespunzător cotelor maxime 
prognozate. 

- stabileşte modalităţile, forţele şi 
mijloacele necesare supravegherii 
construcţiilor şi cursurilor de apă 
precum şi realizării lucrărilor de 
consolidare, supraînălţare a 
malurilor şi digurilor. 8.  

Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie în zonele afectate. 

 
 

STAREA DE ALARMĂ 
 

1.  
Asigură permanenţa la primărie în cazul în care se instituie 
direct starea de alarmă. 

- asigură funcţionarea permanentă 
a centrului operativ în cadrul 
primăriei. 

2.  

Asigură funcţionarea fluxului informaţional între comitetul 
local pentru situaţii de urgenţă şi centrul operaţional al 
inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă precum 
şi cu centrul operativ al sistemului de gospodărie a apelor. 

- urmăreşte modul de 
transmitere/recepţionare a 
informaţiilor referitoare la 
derularea evenimentelor. 

3.  

Pune în aplicare măsurile care se instituie la declararea 
stării de alertă la nivelul judeţului/localităţii, în zonele 
periclitate şi verifică modul de realizare a măsurilor 
prevăzute în planul de apărare împotriva inundaţiilor. 

- pe baza informaţiilor primite, 
asigură instituirea stării de alertă şi 
ia măsuri preliminare pentru 
realizarea intervenţiei. 



4.  
Asigură transmiterea/primirea avertizărilor şi prognozelor 
la localităţile şi obiectivele din zonele afectate. 
 

- asigură menţinerea legăturii cu 
comitetele pentru situaţii de 
urgenţă a localităţilor vecine. 

5.  
Asigură informarea permanentă a populaţiei cu măsurile 
urgente care trebuie aplicate. 

- anunţă populaţia, prin 
intermediul sistemului de 
avertizare alarmare, cu privire la 
activităţile prioritare pe care 
trebuie să le desfăşoare. 

6.  

Coordonează punerea în practică a măsurilor de evitare a 
blocajelor, în special în zonele podurilor, prizelor de apă, 
gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile 
de apă. 

- coordonează măsurile de evitare 
a blocajelor, în special în zonele 
podurilor, prizelor de apă, gurilor 
de evacuare şi în alte puncte critice 
de pe cursurile de apă. 

7.  
Introduce restricţii de consum a apei şi a unor alimente 
care provin din zona afectată. 

- stabileşte modul de urmărire a 
aplicării măsurilor de restricţie a 
consumului de apă şi alimente. 

8.  
Ia măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi 
inundate sau situate în zona inundabilă în caz de pericol 
iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice. 

- în caz de pericol iminent de 
producere a inundaţiei anunţă, prin 
intermediul sistemului de 
avertizare alarmare, populaţia şi 
obiectivele din zonele potenţial 
inundabile. 

9.  
Organizează autoevacuarea şi evacuarea preventivă a 
oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara 
zonelor potenţial inundabile. 

- coordonează nemijlocit acţiunile 
de evacuare. 

10.  
Solicită forţe de ordine pentru asigurarea pazei bunurilor 
materiale evacuate. 

- asigură realizarea dispozitivului 
de pază a bunurilor materiale prin 
intermediul comandantului forţelor 
de ordine. 

11.  
Organizează punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi 
evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare. 

- stabileşte priorităţile de evacuare 
a bunurilor şi animalelor precum şi 
măsurile de protejare a celor care 
nu pot fi evacuate. 

12.  

Ia măsuri pentru întreruperea alimentării cu energie 
electrică şi gaze în zonele inundate în vederea prevenirii 
electrocutării sau a intoxicării, accidentelor tehnologice, 
etc. 

- când situaţia impune, ia măsuri 
pentru încetarea furnizării energiei 
electrice, gazelor naturale şi 
agentului termic. 

13.  
Stabileşte rutele ocolitoare a zonei inundate şi asigură 
ordinea pe timpul operaţiunilor de evacuare şi salvare cu 
ajutorul forţelor de ordine. 

- împreună cu forţele de ordine 
execută recunoaşteri în vederea 
stabilirii căilor de acces şi 
evacuare capabile să asigure fluxul 
necesar realizării intervenţiei. 

14.  
Prezintă propuneri, ia hotărâri şi coordonează acţiunile de 
intervenţie. 

- analizează situaţia existentă la 
momentul respectiv şi de 
perspectivă în vederea folosirii 
eficiente a forţelor şi mijloacelor 
de intervenţie avute la dispoziţie. 

15.  
Coordonează acţiunile pentru salvarea oamenilor, 
animalelor, tehnicii, utilajelor şi materialelor. 

- stabileşte priorităţile de acţiune 
în vederea salvării oamenilor, 
animalelor, tehnicii, utilajelor şi 
materialelor. 



16.  
Dispune supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi 
malurilor corespunzător cotelor maxime prognozate. 

- stabileşte modalităţile, forţele şi 
mijloacele necesare realizării 
lucrărilor de consolidare, 
supraînălţare a malurilor şi 
digurilor, limitarea extinderii 
breşelor şi a altor acţiuni de 
intervenţie în zonele afectate. 

17.  
Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie în zonele afectate 

18.  
Organizează acţiunile de limitare a extinderii breşelor în 
diguri şi baraje prin executarea de lucrări provizorii. 

19.  

Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare a apei 
provenite din revărsare, infiltraţii şi din precipitaţii, precum 
şi evacuarea apei din clădirile afectate şi canale 
tehnologice. 

- analizează capabilităţile de 
intervenţie, stabilind priorităţile de 
acţiune pentru evacuarea apei din 
imobilele (gospodăriile, 
obiectivele economico-sociale) şi 
în situaţia în care resursele proprii 
sunt insuficiente, solicită sprijin 
din partea instituţiilor cu atribuţii 
în domeniu. 

20.  Organizează distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. 

- organizează distribuirea apei 
potabile, alimentelor şi ajutoarelor 
umanitare către populaţia afectată; 
- identifică şi direcţionează spre 
taberele de sinistraţi formaţiunile 
şi mijloacele de acordare a 
primului ajutor medical şi sanitar 
veterinar. 

21.  
Coordonează aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice 
necesare prevenirii epidemiilor. 

- solicită instituţiilor şi persoanelor 
specializate executarea salubrizării 
şi aplicarea măsurilor sanitaro-
epidemice în zonele afectate. 

 
 

STAREA DE PERICOL 
 

1.  

Asigură funcţionarea fluxului informaţional între comitetul 
local pentru situaţii de urgenţă şi centrul operaţional al 
inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă precum 
şi cu centrul operativ al sistemului de gospodărie a apelor. 

- urmăreşte modul de 
transmitere/recepţionare a 
informaţiilor referitoare la 
derularea evenimentelor. 

2.  
Menţine starea de alertă la nivelul localităţii, în zonele 
periclitate şi verifică modul de realizare a măsurilor 
prevăzute în plan. 

- pe baza informaţiilor primite, 
stabileşte menţinerea stării de 
alertă şi asigură măsuri pentru 
intervenţie. 

3.  

Continuă aplicarea măsurilor de avertizare-alarmare a 
obiectivelor ce pot fi inundate sau situate în zona 
inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a 
construcţiilor hidrotehnice. 

- în caz de pericol iminent de 
producere a inundaţiei anunţă, prin 
intermediul sistemului de 
avertizare-alarmare, obiectivele 
din zonele potenţial inundabile. 

4.  
Asigură transmiterea avertizărilor şi prognozelor la toate 
localităţile şi obiectivele din zonele afectate. 
 

- menţine  legătura cu comitetele 
pentru situaţii de urgenţă a 
localităţilor vecine. 

5.  
Asigură informarea permanentă a populaţiei cu măsurile 
urgente care trebuie aplicate. 

- asigură anunţarea populaţiei, prin 
intermediul sistemului de 
avertizare alarmare, cu privire la 
activităţile prioritare pe care 
trebuie să le desfăşoare. 



6.  
Asigură continuarea  măsurilor de evitare a blocajelor, în 
special în zonele podurilor, prizelor de apă, gurilor de 
evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă. 

- urmăreşte aplicarea măsurilor de 
evitare a blocajelor, în special în 
zonele podurilor, prizelor de apă, 
gurilor de evacuare şi în alte 
puncte critice de pe cursurile de 
apă. 

7.  
Introduce restricţii de consum a apei şi a unor alimente 
care provin din zona afectată. 

- stabileşte modul de urmărire a 
aplicării măsurilor de restricţie a 
consumului de apă şi alimente. 

8.  
Ia măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi 
inundate sau situate în zona inundabilă în caz de pericol 
iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice. 

- în caz de pericol iminent de 
producere a inundaţiei anunţă, prin 
intermediul sistemului de 
avertizare alarmare, populaţia şi 
obiectivele din zonele potenţial 
inundabile. 

9.  
Organizează autoevacuarea şi evacuarea preventivă a 
oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara 
zonelor potenţial inundabile. 

- coordonează nemijlocit acţiunile 
de evacuare. 

10.  
Solicită forţe de ordine pentru asigurarea pazei bunurilor 
materiale evacuate. 

- asigură realizarea dispozitivului 
de pază a bunurilor materiale prin 
intermediul comandantului forţelor 
de ordine. 

11.  
Organizează punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi 
evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare. 

- stabileşte priorităţile de evacuare 
a bunurilor şi animalelor precum şi 
măsurile de protejare a celor care 
nu pot fi evacuate. 

12.  

Ia măsuri pentru întreruperea alimentării cu energie 
electrică şi gaze în zonele inundate în vederea prevenirii 
electrocutării sau a intoxicării, accidentelor tehnologice, 
etc. 

- când situaţia impune, ia măsuri 
pentru încetarea furnizării energiei 
electrice, gazelor naturale şi 
agentului termic. 

13.  
Stabileşte rutele ocolitoare a zonei inundate şi asigură 
ordinea pe timpul operaţiunilor de evacuare şi salvare cu 
ajutorul forţelor de ordine. 

- împreună cu forţele de ordine 
execută recunoaşteri în vederea 
stabilirii căilor de acces şi 
evacuare capabile să asigure fluxul 
necesar realizării intervenţiei. 

14.  
Prezintă propuneri, ia hotărâri şi coordonează acţiunile de 
intervenţie. 

- analizează situaţia existentă la 
momentul respectiv şi de 
perspectivă în vederea folosirii 
eficiente a forţelor şi mijloacelor 
de intervenţie avute la dispoziţie. 

15.  
Coordonează acţiunile pentru salvarea oamenilor, 
animalelor, tehnicii, utilajelor şi materialelor. 

- stabileşte priorităţile de acţiune 
în vederea salvării oamenilor, 
animalelor, tehnicii, utilajelor şi 
materialelor. 

16.  
Dispune supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi 
malurilor corespunzător cotelor maxime prognozate. 

- stabileşte modalităţile, forţele şi 
mijloacele necesare realizării 
lucrărilor de consolidare, 
supraînălţare a malurilor şi 



17.  
Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie în zonele afectate 

digurilor, limitarea extinderii 
breşelor şi a altor acţiuni de 
intervenţie în zonele afectate. 

18.  
Organizează acţiunile de limitare a extinderii breşelor în 
diguri şi baraje prin executarea de lucrări provizorii. 

19.  

Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare a apei 
provenite din revărsare, infiltraţii şi din precipitaţii precum 
şi evacuarea apei din clădirile afectate şi canale 
tehnologice. 

- analizează capabilităţile de 
intervenţie, stabilind priorităţile de 
acţiune pentru evacuarea apei din 
imobile (gospodării, obiective 
economico-sociale) şi în situaţia în 
care resursele proprii sunt 
insuficiente, solicită sprijin din 
partea instituţiilor cu atribuţii în 
domeniu. 

20.  
Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu 
apă, alimente, bunuri de strictă necesitate şi acordarea de 
asistenţă medicală. 

- identifică posibilităţile de cazare 
temporară a persoanelor sinistrate; 
- organizează distribuirea apei 
potabile, alimentelor şi ajutoarelor 
umanitare; 
- identifică şi direcţionează spre 
taberele de sinistraţi formaţiunile 
şi mijloacele de acordare a 
primului ajutor medical şi sanitar 
veterinar. 

21.  
Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă 
veterinară animalelor evacuate. 

22.  Asigură distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. 

23.  
Asigură aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare 
prevenirii epidemiilor. 

24.  
Asigură identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea 
situaţiei cu persoanele dispărute. 

- organizează activităţile de 
căutare şi identificare a victimelor 
şi persoanelor date dispărute. 

25.  
Organizează acordarea asistenţei religioase şi înhumarea 
victimelor. 

- organizează acordarea asistenţei 
religioase şi înhumarea victimelor. 

26.  
Urmăreşte colectarea, transportul şi incinerarea animalelor 
moarte. 

- pune la dispoziţia 
reprezentanţilor direcţiei sanitar-
veterinare personalul necesar 
colectării, transportului şi 
incinerării animalelor moarte. 

 
C. POSTDEZASTRU 

 

1.  
Asigură funcţionarea permanentă a centrului operativ în 
cadrul primăriei. 

- asigură funcţionarea permanentă 
a centrului operativ în cadrul 
primăriei. 
 

2.  
Asigură continuarea informării permanente a populaţiei cu 
măsurile urgente care trebuie aplicate . 

- asigură anunţarea populaţiei, prin 
intermediul sistemului de 
avertizare alarmare, cu privire la 
activităţile prioritare pe care 
trebuie să le desfăşoare. 

3.  
Ia măsuri de evitare a blocajelor, în special în zonele 
podurilor, prizelor de apă şi a gurilor de evacuare. 

- urmăreşte modul de scurgere a 
apei în vederea evitării blocării cu 
diferite materiale a cursurilor de 
ape. 



4.  Menţine restricţiile de consum a apei şi a unor alimente. 
- urmăreşte modul de aplicare a 
măsurilor de restricţie a 
consumului de apă şi alimente. 

5.  Menţine asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate. 
- dispune comandantului forţelor 
de ordine realizarea dispozitivului 
de pază a bunurilor materiale. 

6.  
Dispune menţinerea rutelor ocolitoare a zonei inundate 
(unde este cazul) şi asigurarea ordinii pe timpul 
operaţiunilor de evacuare şi salvare. 

- forţele de ordine asigură dirijarea 
traficului pe rutele stabilite. 

7.  
Prezintă propuneri, ia hotărâri şi coordonează acţiunile de 
intervenţie. 

- analizează situaţia existentă la 
momentul respectiv şi de 
perspectivă în vederea folosirii 
eficiente a forţelor şi mijloacelor 
de intervenţie la dispoziţie. 

8.  
Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie în zonele afectate. 

9.  
Urmăreşte realizarea  măsurilor de evacuare a apei din 
zonele afectate. 

- analizează capabilităţile de 
intervenţie, stabilind priorităţile de 
acţiune pentru evacuarea apei din 
imobile (gospodării, obiective 
economico-sociale) şi în situaţia în 
care resursele proprii sunt 
insuficiente, solicită sprijin din 
partea instituţiilor cu atribuţii în 
domeniu. 

10.  
Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu 
apă, alimente şi acordarea de asistenţă medicală pentru 
populaţia afectată. 

- identifică spaţiile de cazare 
temporară a persoanelor sinistrate; 
- organizează distribuirea apei 
potabile, alimentelor şi ajutoarelor 
umanitare; 
- identifică şi direcţionează spre 
taberele de sinistraţi formaţiunile 
şi mijloacele de acordare a 
primului ajutor medical şi sanitar 
veterinar. 

11.  
Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă 
veterinară a animalelor evacuate. 

12.  Asigură distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. 

13.  
Ia măsuri de salubrizare a surselor şi instalaţiilor de 
alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate. 

- identifică instituţiile şi 
persoanele specializate în vederea 
executării salubrizării şi aplicării 
măsurilor sanitaro-epidemice în 
zonele afectate. 14.  

Urmăreşte aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare 
prevenirii epidemiilor şi epizootiilor. 

15.  

Ia măsuri pentru refacerea infrastructurii afectate (căilor de 
comunicaţie şi a podurilor, refacerea liniilor de 
telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor la 
conductele de apă şi gaze). 

- identifică resursele financiare 
necesare refacerii infrastructurii. 

16.  
Dispune măsurile pentru reluarea activităţi instituţiilor şi 
operatorilor economici afectaţi. 

17.  
Identifică resursele materiale şi financiare necesare 
refacerii locuinţelor avariate sau distruse. 

- stabileşte priorităţile de acordare 
de ajutoare materiale şi financiare 
în vederea refacerii gospodăriilor 
afectate. 

18.  
Coordonează activităţile de evaluare a pagubelor (fizice şi 
valorice) determinate de inundaţii şi modalităţile de 
refacere a obiectivelor afectate. 

- urmăreşte activitatea comisiei 
pentru evaluarea pagubelor. 



19.  

Urmăreşte refacerea construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor afectate de viituri şi 
recuperarea materialelor folosite la lucrări provizorii care 
pot fi refolosite. 

- urmăreşte executarea lucrărilor 
de refacere şi recuperarea 
materialelor refolosibile. 

20.  
Asigură identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea 
situaţiei cu persoanele dispărute. 

- organizează activităţile de 
căutare şi identificare a victimelor 
şi persoanelor date dispărute. 

21.  
Organizează acordarea asistenţei religioase şi înhumarea 
victimelor. 

- organizează acordarea asistenţei 
religioase şi înhumarea victimelor. 

22.  
Asigură colectarea, transportul şi incinerarea animalelor 
moarte. 

- pune la dispoziţia 
reprezentanţilor direcţiei sanitar-
veterinare personalul necesar 
colectării, transportului şi 
incinerării animalelor moarte. 

23.  

Asigură elaborarea raportului sinteză privind apărarea 
împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi 
înaintarea lui la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă şi la centrul operativ al sistemului de gospodărire 
a apelor. 

- verifică şi aprobă rapoartele 
sinteză. 

24.  
Organizează refacerea capacităţii de acţiune a sistemului 
de protecţie – intervenţie. 

- efectuează bilanţul activităţilor 
de intervenţie desfăşurate şi 
organizează refacerea capacităţii 
de protecţie – intervenţie. 

 
 
 

Întocmit,  
                                                     Bocan Octavian  
 



           COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     Anexa nr. 2 
              = Primăria Haţeg = 
 

ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               Primăria oraşului Haţeg Fişa nr.     1 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- se centralizează datele transmise de factorii de specialitate : 
 

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

- conform graficului, autorităţi administrative, instituţii publice, 
operatori economici, populaţie – pe linie de PSI 
- controale în baza HGR 95/2003- la op.economici care lucrează cu 
substanţe periculoase şi pe linie de mediu  şi ADPP 
- sistemul de alarmare existent 
Rezultatele se comunică primarului şi, eventual, la IJSU 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panourile de Pr.Civilă de la instituţii, unităţi de învăţământ şi op.econ. 
surse de risc 
- avertizările meteo trimise de la IJSU se afişează la sediul Primăriei 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - exerciţii de alarmare publică o dată la 3 ani ; 
- concursuri şcolare „Cu viaţa mea apăr viaţa”- protecţie civilă 
- concursuri „Prietenii pompierilor” - SVSU 

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

- telefoane, registre, în biroul de Pr.Civ. 
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie 
- aparatură specifică la postul hidro 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, broşuri de Protecţie 
Civilă,  
etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare SVSU şi Pr.Civilă 
c)- asistenţă medicală - medicul de întreprindere  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

 
 
 
 
 
 
 



           COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     Anexa nr. 2 
              = Primăria Haţeg = 
 

ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               Poliţia  oraşului Haţeg Fişa nr.     2 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează starea de spirit a populaţiei, 
 

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

- verifică îndeplinirea normelor de convieţuire socială a populaţiei, a 
normelor de circulaţie auto; 
- poliţia de proximitate previne actele antisociale, abandonul familial şi 
apără proprietatea individuală  
 
 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- poliţia de proximitate 
- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panoul de lângă sediu 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - specifice  
 
 

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

- telefoane, registre, sediul Poliţiei. 
- panoul de lângă sediu 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - staţii mobile, portavocile de pe maşini, telefoane, etc 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare  
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- ajută prin activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. 
planurilor specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - ajută prin activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. 
planurilor specifice 
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PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     Anexa nr. 2 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               Spitalul orăşenesc oraşului Haţeg Fişa nr.     3 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizarea stării de sănătate a populaţiei 

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

- conform graficului, controale preventive la şcoli, grădiniţe, creşe, 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - participă la exerciţiile efectuate de protecţia civilă sau pe SVSU 

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

- telefoane, registre,  

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare   
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - se acordă în toate situaţiile de risc, cu toate forţele şi mijloacele 

necesare, 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                   Liceul Ion Constantin Bratianu Haţeg Fişa nr.     4 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- se centralizează datele transmise de factorii de specialitate : 
- avertizările meteo trimise de la IJSU se afişează la sediul Primăriei 

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

- conform graficului, autorităţi administrative, instituţii publice, 
operatori economici, populaţie – pe linie de PSI 
- controale în baza HGR 95/2003- la op.economici care lucrează cu 
substanţe periculoase şi pe linie de mediu  şi ADPP 
- sistemul de alarmare existent 
Rezultatele se comunică primarului şi, eventual, la IJSU 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panourile de Pr.Civilă de la instituţii, unităţi de învăţământ şi op.econ. 
surse de risc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - concursuri şcolare „Cu viaţa mea apăr viaţa”- protecţie civilă 
- concursuri „Prietenii pompierilor” - SVSU 

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă  

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               Sucursala Hidrocentrale  Haţeg Fişa nr.     5 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- turele de serviciu monitorizează permanent parametrii specifici la 
baraje şi informează factorii de răspundere despre eventualele nereguli 
 

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

- conform graficului, se execută controale la toate amenajările pentru a 
preveni orice eventual pericol ; 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- prin anunţuri, pliante, etc. 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- antrenamente şi aplicaţii ale structurilor de protecţie civilă 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

- telefoane, registre, în biroul de Pr.Civ. 
- panoul de Protecţie Civilă  

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sistemul de sirene inteligente, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a 

constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - echipa medicală de la nivelul instituţiei 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               SC Hidroserv SA  Haţeg Fişa nr.     6 
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 domenii de 
competenţă ; 

 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- antrenamente şi aplicaţii ale structurilor de protecţie civilă 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

 

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

- în permanenţă, starea tehnică a utilajelor, maşinilor şi materialelor  

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - serviciul medical al instituţiei 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               SC Hidroconstrucţia SA   Haţeg Fişa nr.     7 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- se centralizează datele transmise de factorii de specialitate : 
 

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

 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panourile de Pr.Civilă  de la instituţie şi de la punctele de lucru 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- antrenamente şi aplicaţii ale structurilor de protecţie civilă 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

- telefoane, registre, în biroul de Pr.Civ. 
- panoul de Protecţie Civilă  

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

 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - serviciul medical al instituţiei 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               SC GazHaţeg SA -  Haţeg Fişa nr.    8 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează permanent   factorii de mediu 

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

- conform graficului, verifică starea instalaţiilor  

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panoul  de Pr.Civilă  

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- antrenamente şi aplicaţii ale structurilor de protecţie civilă 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă  
- plan de urgenţă internă 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 
- plan de urgenţă externă 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - serviciul medical al operatorului economic 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

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

- monitorizează permanent factorii de mediu 

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

- conform graficului, verifică starea instalaţiilor  

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panoul  de Pr.Civilă  

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- antrenamente şi aplicaţii ale structurilor de protecţie civilă 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă  
 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - serviciul medical al operatorului economic 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               SC Bucura Prest  SA  -   Haţeg Fişa nr.     9 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează permanent factorii de mediu 
-  

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

- conform graficului, verifică permanent starea instalaţiilor, a utilajelor 
şi maşinilor din dotare 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panoul de Pr.Civilă  

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- antrenamente şi aplicaţii ale structurilor de protecţie civilă 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă  

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - medicul de întreprindere 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               SC Apaprod SA  -   Haţeg Fişa nr.     11 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează permanent factorii de mediu 
-  

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

- conform graficului, verifică permanent starea instalaţiilor, a utilajelor 
şi maşinilor din dotare 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panoul de Pr.Civilă  

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- antrenamente şi aplicaţii ale structurilor de protecţie civilă 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă  

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - medicul de întreprindere 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               Drumuri  Judeţene – district  Haţeg Fişa nr.     12 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează permanent factorii de mediu 
-  

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

- conform graficului, verifică permanent starea instalaţiilor, a utilajelor 
şi maşinilor din dotare 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - antrenamente ale turelor de serviciu ; 
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiilor de alarmare publică de la 
nivelul oraşului 

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - medicul de întreprindere 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               Punct hidrologic al oraşului Haţeg Fişa nr.     13 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează permanent factorii de mediu, starea apelor curgătoare 
din zona Haţegului şi parametrii meteo ; 
- informează imediat conducerea CLSU şi Apele Române Deva 

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

- periodic, verifică cotele apelor curgătoare şi starea albiilor acestora 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, afişe, etc. 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

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

- telefoane, registre,  
 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - telefoane, – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare  
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol  
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                          Apele Române( S.G.A.) – district  Haţeg Fişa nr.     14 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează starea apelor curgătoare din zona Haţeg şi a lucrărilor 
hidrotehnice 

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

- verifică periodic, conform unui grafic, starea apelor curgătoare, a 
lucrărilor hidrotehnice, a vegetaţiei de-a lungul apelor 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

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

- telefoane, registre,  
 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - telefoane – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     Anexa nr. 2 
              = Primăria Haţeg = 
 

ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               C.D.E.E. – Electrica  Haţeg Fişa nr.     15 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează parametrii meteo 

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

- conform graficului, verifică starea reţelelor electrice din zonă, a 
punctelor trafo şi a instalaţiilor aferente 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panoul de Pr.Civilă  

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

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

- telefoane, registre, 
- panoul de Protecţie Civilă  

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - telefoane – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               Crucea Roşie    Haţeg Fişa nr.     16 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- alături de Spitalul orăşenesc, prin serviciul de voluntari, monitorizează 
starea de sănătate a populaţiei 

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

- conform graficului, controale preventive la şcoli, grădiniţe, creşe, 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - participă la exerciţiile efectuate de protecţia civilă sau pe SVSU 

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă  

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare   
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - se acordă în toate situaţiile de risc, cu toate forţele şi mijloacele 

necesare, 
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                               SC DistriGaz Tg.Mureş – f.l.-  Haţeg Fişa nr.     17 
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 domenii de 
competenţă ; 

- conform graficului, verifică  starea instalaţiilor exterioare şi interioare 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panoul de Pr.Civilă  

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

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

 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - telefoane– imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                            Circa  veterinară a  oraşului Haţeg Fişa nr.     18 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează permanent starea sanitar veterinară a animalelor din 
zonă, 

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

- conform graficului, face verificări la colectivităţile de animale publice 
sau private 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  -  telefoane– imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală - de specialitate  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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ATRIBUŢIILE 
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. 

 
AUTORITATEA :                     Circa de control alimente a oraşului Haţeg Fişa nr.     19 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează starea alimentelor de origine animală produse, 
comercializate sau produse în zonă, atât la operatori economici 
specializaţi, cât şi la gospodăriile individuale 

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

- conform graficului,  

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
- panourile de Pr.Civilă de la instituţii, unităţi de învăţământ şi op.econ. 
surse de risc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

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

- telefoane, registre,  
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ;  

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - telefoane – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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AUTORITATEA :                               Romtelecom   Haţeg Fişa nr.     20 
I.- GESTIONAREA RISCURILOR : 
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente ; 

- monitorizează starea circuitelor telefonice din zonă şi a circuitelor 
speciale, în general, a tot ce ţine de transmisiuni  

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

- conform graficului, verifică şi îndepărtează defecţiunile apărute la  
circuitele telefonice obişnuite şi speciale, 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc. 
 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - participă la exerciţiile de alarmare publică ale oraşului  

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

- telefoane, registre, 
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie 

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

- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul 

c)- informare preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice oraşului Haţeg şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol ; 

- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc 

d)- exerciţii şi aplicaţii ; - materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare 

III.- INTERVENŢIE : 
a)-  alarmare  - telefoane – imediat ce a constatat pericolul 
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare - acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare 
c)- asistenţă medicală  
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului 
produs 

- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 

e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă  produs, cf. planurilor 
specifice 
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C O M P O N E N Ţ A  
nominală a Serviciului Public pentru Situaţii de Urgenţă 

 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 

Instituţia  
unde este 
încadrat 

(pt.voluntari) 

 
Funcţia 

Adresă domiciliu 

Telefon : 
 

Responsabilităţi şi misiuni 
fix mobil 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ivancu Gheorghe Nelu Ang. Şef serviciu 

 
Haţeg, 
 str. Salcamilor 5 

 0753-276010  

Compartiment prevenire : 
 Pascotescu Mircea Ang. Şef formaţie Haţeg,  

str. Hunedoarei 23 
0254 
-770314 

0764443845 - execută activităţi de îndrumare şi control în sectorul 
de competenţă, în scopul prevenirii riscurilor 
producerii unor situaţii de urgenţă 
- răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a 
populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi 
mediului înconjurător, în domeniul situaţiilor de 
urgenţă ; 
- prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor 
pe linia apărării împotriva incendiilor şi de protecţie 
civilă 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

    
 

   

    
 

   

Formaţie  de intervenţie, salvare şi prim-ajutor : 
 Pascotescu Mircea Ang. Şef formaţie 

 
Haţeg,  
str.florilor nr.36 

0254 
-770314 

0764443845  

Grupe de intervenţie la autospeciala „Denis” 1 – cu apă şi spumă : 
 Pascotescu Mircea Ang. Cond.auto 

 
Haţeg,  
Str. Florilor 36 

0254 
-772333 

07264443845 - şoferi : intervin cu autospecialele din dotare la 
stingerea incendiilor ; 
- participă cu autospecialele şi la alte intervenţii, 
folosind cât mai judicios mijloacele tehnice ; 
- îşi însuşesc drumurile, căile de acces, sursele de apă 
şi locul de amplasare a tehnicii ; 
- verifică permanent starea de funcţionare a 
autospecialelor şi mijloacelor de intervenţie ; 

 Muntean Petrişor Ang. Cond.auto 
 

Haţeg, 
Str. 

0254 
-771567 

0727 
-768979 

 Ungur Mircea Ang. servant 
 

Silvasul de jos  0753821918 

  
 

     



 2

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

 
     - servanţi : participă la intervenţii pentru stingerea 

incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă şi de protecţie 
civilă ( inundaţii, cutremure, explozii, avarii, alunecări 
de teren, etc. ) 
- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în 
pericol în caz de dezastre ; 
- participă la acţiunile de evacuare a populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale, etc, când se ordonă 
această activitate ; 
- execută orice alte misiuni ordonate de superiori, pe 
linia serviciului. 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

    
 

   

    
 

   

Grupe de intervenţie la autospeciala  – cu apă şi spumă : 
 Viţionescu Petrică 

 
Ang. Cond. auto Toteşti   0745-482880 - şoferi : intervin cu autospecialele din dotare la 

stingerea incendiilor ; 
- participă cu autospecialele şi la alte intervenţii, 
folosind cât mai judicios mijloacele tehnice ; 
- îşi însuşesc drumurile, căile de acces, sursele de apă 
şi locul de amplasare a tehnicii ; 
- verifică permanent starea de funcţionare a 
autospecialelor şi mijloacelor de intervenţie ; 

 Mihutoni Dorin 
 

Ang. Cond. auto Toteşti  0766743192 

 Vlăiconi Sorin  
 

Ang.  Cond. auto Bărăşti   0766- 
258089 

 Vlaiconi Daniel 
 

Ang. Cond. auto Hateg   0721505483 

  
 

     - servanţi : participă la intervenţii pentru stingerea 
incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă şi de protecţie 
civilă ( inundaţii, cutremure, explozii, avarii, alunecări 
de teren, etc. ) 
- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în 
pericol în caz de dezastre ; 
- participă la acţiunile de evacuare a populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale, etc, când se ordonă 
această activitate ; 
- execută orice alte misiuni ordonate de superiori, pe 
linia serviciului. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
    

 
    

Grupe de intervenţie la autospeciala „Roman” – APCT cu apă şi spumă : 
  

 
     - şoferi : intervin cu autospecialele din dotare la 

stingerea incendiilor ; 
- participă cu autospecialele şi la alte intervenţii, 
folosind cât mai judicios mijloacele tehnice ; 
- îşi însuşesc drumurile, căile de acces, sursele de apă 
şi locul de amplasare a tehnicii ; 
- verifică permanent starea de funcţionare a 
autospecialelor şi mijloacelor de intervenţie ; 
 
- servanţi : participă la intervenţii pentru stingerea 
incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă şi de protecţie 
civilă ( inundaţii, cutremure, explozii, avarii, alunecări 
de teren, etc. ) 
- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în 
pericol în caz de dezastre ; 
- participă la acţiunile de evacuare a populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale, etc, când se ordonă 
această activitate ; 
- execută orice alte misiuni ordonate de superiori, pe 
linia serviciului. 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

   
 

    

  
 

      

Echipe speciale de intervenţie : 
Transmisiuni – alarmare : 

 Ungur Mircea 
 

Ang.  Silvaşu de Jos   0753-  
821918 

- execută activităţi specifice 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Cercetare – căutare : 

 Pascotescu Mircea Ang.  
 

Echipier  1    - execută activităţi specifice 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

Deblocare – salvare – evacuare : 
 Mihutoni Dorin Ang.  

 
Echipier  3 Totesti  0766743192 - execută activităţi specifice 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

Echipe de primă intervenţie în satele aparţinătoare : 
 

Silvaşul de Jos : 
 Ungur Mircea 

 
Ang.  Silvaşu de Jos   0753-  

821918 
- participă la intervenţii pentru stingerea incendiilor şi 
a altor situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă  
- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în 
pericol în caz de dezastre ; 

       

  
 

     - participă la acţiunile de evacuare a populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale, etc, când se ordonă 
această activitate ; 
- execută orice alte misiuni ordonate de superiori, pe 
linia serviciului. 
- mobilizează populaţia ; 

  
 

     

       

Silvaşul de Sus : 
 Mihutoni Dorin Ang.  

 
Echipier  3 Totesti  0766743192 - participă la intervenţii pentru stingerea incendiilor şi 

a altor situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă  
- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în 
pericol în caz de dezastre ; 
- participă la acţiunile de evacuare a populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale, etc, când se ordonă 
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     această activitate ; 
- execută orice alte misiuni ordonate de superiori, pe 
linia serviciului. 
- mobilizează populaţia ; 

       

Nălaţvad : 
 Vlaiconi Daniel Ang. Cond auto 

 
Haţeg,  0721505483 - participă la intervenţii pentru stingerea incendiilor şi 

a altor situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă  
- acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în 
pericol în caz de dezastre ; 
- participă la acţiunile de evacuare a populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale, etc, când se ordonă 
această activitate ; 
- execută orice alte misiuni ordonate de superiori, pe 
linia serviciului. 
- mobilizează populaţia ; 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       

Atelier reparaţii : 
  

 
      

  
 

      

  
 

      

   
 

     

   
 

     

   
 

     

        
NOTĂ :  atât angajaţii, cât şi voluntarii îndeplinesc şi alte funcţii în cadrul SVSU, în funcţie de nevoi, fiind instruiţi în acest 

sens.  La acest serviciu, se alătură şi cetăţenii apţi de muncă din zona de risc. 
     
       Total : angajaţi –   7 
                   voluntari -  10 
 

Întocmit,  
                                                                                             Bocan Octavian 
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RISCURI POTENŢIALE 
în localităţi/judeţe vecine care pot afecta 

zona de competenţă a oraşului Haţeg 
 
 
 

Nu există  riscuri potenţiale în localităţile sau judeţele vecine, care să poată 
afecta zona de competenţă a oraşului Haţeg. 

Riscuri nucleare. 
Judeţul Hunedoara nu intră în zona de planificare la urgenţe pentru risc nuclear, 

în proximitate neexistând centrale atomo-electrice şi nici centrale nucleare utilizate în 
cercetare. 

Cea mai apropiată centrală atomo-electrică este cea din Ungaria, situată pe 
Dunăre, în localitatea Paks. În situaţia producerii unui accident nuclear în această locaţie, 
se aplică procedurile stabilite prin „Planul de intervenţie la urgenţă radiologică”, plan 
care se află la nivelul judeţului şi care conţine detalii legate de dispunerea surselor, 
forţelor şi mijloacelor de intervenţie, colaborarea dintre instituţii, măsuri şi proceduri. 

 
 

Inspector Protecţie Civilă 
BOCAN OCTAVIAN 
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HĂRŢI   DE    RISC 
 
 
 

  1.- Harta judeţului Hunedoara 
  2.- Harta amenajării RÂUL MARE RETEZAT 
  3.- Harta oraş Haţeg – zone de risc 
  4.- Harta oraş Haţeg – evacuare  
  5.- Harta oraş Haţeg – sistemul de alarmare  
  6.- Harta oraş Haţeg – zona blocurilor  
  7.- Harta Silvaşul de Jos – zone de risc şi evacuare  
  8.- Harta Silvaşul de Sus – zone de risc şi evacuare  
  9.- Harta Nălaţvad – zone de risc şi evacuare  
10.- Teritoriul administrativ Haţeg – zone de risc  
11.- Teritoriul administrativ Haţeg - evacuare 
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M Ă S U R I  
corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor,  

de reducere a frecvenţei de  producere ori de evitare a consecinţelor  
acestora, pe tipuri de riscuri 

 
 
 

A. Riscuri naturale : 
 
- consolidarea clădirilor, instalaţiilor, etc., pentru evitarea dărâmării acestora ca urmare a unor 

eventuale furtuni sau inundaţii; 
- regularizarea albiilor  râului Galbena şi pârâurilor  din zonă, prin crearea de pereuri betonate sau 

din piatră, întărirea celor existente, extinderea porţiunilor regularizate în amonte şi în aval de zonele locuite 
- drenarea şi adâncirea albiei râului Galbena, a pârâurilor Cârlete şi Slivuţ ; 
- plantarea de ramuri de salcie pe marginile apelor din zonă pe porţiunile nisipoase şi care prezintă 

riscul erodării acestora ; 
- îndreptarea  malurilor apelor din zona locuită, pentru evitarea creării de baraje de gheaţă, lemne 

sau alte materiale pe care apele le pot aduce din amonte ; 
- plantarea de arbuşti sau pomi fructiferi pe porţiunile despădurite şi care sunt în pantă, pentru 

evitarea alunecărilor de teren; 
- crearea unei zone tampon prin defrişarea lăstărişului sau prin crearea de drumuri  vicinale, între 

terenurile arabile sau păşuni şi zonele împădurite, pentru evitarea extinderii eventualelor focare de incendiu 
spre zonele împădurite, unde focul nu poate fi stăpânit uşor ; 

- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte  regulile PSI şi a modului de comportate la producerea  
anumitor tipuri de  situaţii de urgenţă 
 
Pericol la barajele de pe Râul Mare : 
 

  Măsuri ce se iau la atingerea situaţiilor critice 
  
            Trepte de periculozitate, praguri critice 
 Stabilirea acestui domeniu implică mai mulţi factori analizaţi prin metode statistice şi de 
probabilitate.  
 Practica demonstrează că pot exista situaţii în care, fie din motive interne construcţiei (slăbire în 
timp a rezistenţei cu toate nuanţele posibile), fie cauze externe (suprasarcini, depăşirea domeniului de 
calcul, catastrofe naturale, exploatare iraţională), parametrii de comportare să înregistreze variaţii dincolo de 
limita considerată normală. 
 Evoluţia poate fi lentă, rapidă sau bruscă, iar valoric poate fi de la atenţie până la situaţie critică, 
avarie, cedare. 

Urmărindu-se stăpânirea comportării construcţiilor, dincolo de limita normală s-a stabilit gradarea 
evoluţiei pe trepte de periculozitate, fixându-se limita de : atenţie pericol alarmă. 

La atingerea limitei de atenţie la praguri critice hidrologice: 
- Se anunţă conducerea SH Haţeg 
- Se anunţă SGA Deva, pentru a nu fi surprinşi oamenii şi animalele în albii 
- Se solicită prognoza conform convenţiei existente 

La atingerea limitei de atenţie la praguri critice, la AMC, pentru UCCH: 



- Se reface setul de măsurători la care se semnalează depăşiri, dacă se confirmă se anunţă 
conducerea SH Haţeg 

- Se aplică programul de urmărire specială cu frecvenţă crescută 
- Se anunţă SGA Deva 

Sistemul de gospodărire a apelor Deva asigură secretariatul Comisiei Judeţene de Apărare împotriva 
Dezastrelor condusă de prefect.  

La SGA Deva este asigurată permanenţa pentru primire şi retransmitere avertizărilor. Avertizările 
transmise la SGA Deva trebuie să fie clare şi precise: 

Odată primite avertizările la SGA Deva aceasta anunţă după caz: 
 Prefectura Judeţului Hunedoara; 
 Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Deva; 
 Secretariatul tehnic permanent al comisiei centrale pentru apărarea împotriva inundaţiilor, 

fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; 
 Administraţiile din teritoriul afectat; 
 Organizaţiile social-economice ce ar putea fi afectate. 

 
La atingerea limitei de pericol: 

- Se aplică măsurile de la punctele 1 şi 2 din Planul de alarmare avertizare; 
- Se anunţă comisia judeţeană de apărare împotriva inundaţiilor SGA Deva; 
- Sistemul de alarmă este adus în stare activă; 
- Se pot începe pregoliri cu respectarea instrucţiunilor de exploatare în situaţii speciale din 

Regulamentul de exploatare; 
- Se iau măsuri pentru pregătirea mijloacelor de intervenţii: maşini, macarale utilaje 

materiale în caz de avarii. 
 

La atingerea limitei de alarmă: 
- se aplică măsurile de la punctele 1,2 şi 7 din Planul de alarmare avertizare; 
- conducerea anunţă imediat Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comisia de 

apărare împotriva dezastrelor (prefectură şi SGA Deva); 
- se iau măsuri de pregoliri ale lacului sau a întregii cascade. 

  
 Evaluarea efectelor unei avarii la obiectiv 

 
Localităţi afectate: 
Comunele Rîul de Mori ,Totesti , Sîntămăria Orlea, oraşul Hateg, Bretea, oraşul Călan, oraşul 

Simeria, municipiul  Deva, Mintia , operatorii economici , populaţie , colectivităţi de animale si bunuri 
materiale din localităţile afectate. 
 
 Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea prevenirii unor avarii sau 
accidente: 

- responsabilităţi privind aplicarea prevederilor legale în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă -    conform planului de avertizare - alarmare împotriva inundaţiilor 
- organizarea şi încadrarea cu personal ,conform organigramei din documentele de organizare 
-  organizarea pregătirii personalului - conform planului de pregătire pentru situaţii de urgenta 
- identificarea şi evaluarea pericolelor - se executa de către compartimentele specializate ale 

operatorului economic 
- supravegherea continuă a obiectivului şi asigurarea funcţionării în siguranţă a acestuia - se 

executa de către compartimentele specializate ale operatorului economic 
- elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă se face de către inspectorul de specialitate 
- materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistrate pentru reconstituirea undelor de viitură 

şi actualizarea valorilor caracteristice de apărare. 



 
 Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă: 

- notificare - permanent 
- dotarea cu mijloace de intervenţie, necesar şi existent - 95% 
- mijloace de protecţie individuală specifice - 100% 
- aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie conform planului de intervenţie 
- alarmarea personalului şi salariaţilor - sirene electronice electronic 
- asigurarea conducerii acţiunilor de intervenţie - conform planului de intervenţie 
- intervenţia forţelor proprii – 100% 
- cooperarea cu forţe specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean sau alte 

forţe specializate - 100% 
 

B. Riscuri tehnologice : 
 

-  verificarea, în baza HGR nr.  2288/2004 şi a HGR nr. 93/2003 a tuturor situaţiilor posibil 
generatoare de  riscuri tehnologice ; 

- monitorizarea tuturor situaţiilor generatoare de riscuri tehnologice, a transporturilor de substanţe 
periculoase, mai ales a celor care tranzitează zona administrativă a oraşului Haţeg ; 

- verificarea posibilelor surse de poluare a apelor şi luarea măsurilor necesare pentru ca acest lucru 
să nu se întâmple; 

- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte  modul de comportate la producerea  anumitor tipuri de  
situaţii de urgenţă 

 
 
 
Inspector Protecţie Civilă 
BOCAN OCTAVIAN 
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SISTEME 
existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor 

valori critice şi de alarmare a populaţiei în scopul evacuării 
 
 

La SC  „GazHaţeg” SA  
- detectoare de gaz portabile – 3 bucăţi ; 
- detector fix cu 3 capete de detecţie, pentru delimitarea concentraţiilor d gaz în staţia de îmbuteliere, în depozitul de butelii 

goale şi recepţie, în staţia de pompe şi compresoare ; 
- la rezervoare : 

- supape de siguranţă montate pe recipienţi pentru protecţia în caz de temperaturi excesiv de mari ; 
- instalaţie de răcire şi protecţie manuală ; 
- cuva de retenţie din zid de beton pentru reţinerea gazelor scăpate accidental ; 
- instalaţie de paratrăznet, pe stâlpi ; 
- sistem de manometre şi sticle de nivel, la fiecare rezervor pentru măsurarea şi verificarea presiunii şi nivelului de gaz în 

recipienţi ; 
- G.P.L.( gaz petrolier lichefiat – butan ) - se foloseşte pentru buteliile obişnuite de aragaz şi cele de mici dimensiuni ; 
- Propan ( are putere calorică mai mare ) – se foloseşte pentru instalaţii „mic vrac” ( butelii mari sau minirezervoare) 

 
La „Sucursala Hidroelectrica” Haţeg : 

- staţie seismică analogică – la barajul Gura Apelor – Casa Baragistului (Priza) ; 
- staţie seismică digitală – la barajul Gura Apelor – Casa golire de funcd ; 
- mire de nivel – la toate barajele de acumulare apă ; 
- telelimnimetre de nivel – la toate barajele de acumulare cu apă ; 
- pluviometre ; 
- automatizare de telelimnimetrie – la toate CHE-urile, se transmit la sediu ; 
- automatizare de măsurare a debitului exfiltrant prin dig mal stâng – la CHE Subcetate ; 
- automatizare de măsurare a debitului exfiltrant prin dig mal stâng – în curs de montare la Gura Apelor , 
 
 



La postul hidrometric – Haţeg  : 
- miră de  nivel la podul de la fostul ICIL  - pe Galbena 
- limnigraf – pe Galbena – înregistrează urcări şi coborâri ale nivelului apei din oră în oră ; 
- pluviometru, anemometru, giruetă ; 
- sabie gradată pentru măsurarea grosimii zăpezii ; 
- bazin de evaporaţie ; 
- diferite termometre şi alte aparate pentru verificarea temperaturii, presiunii, umidităţii, etc. 

 
= Situaţia sirenelor = 

 

Nr. 
Crt. 

Adresa Locul de 
amplasare 

Proprietarul Locul de 
acţionare 

Cantitatea  Echipamentul 
de alarmare 

Modul de 
acţionare 

Starea de 
operativitate 

1 str. M.ţii 
Retezat nr.3 

Liceul Ion Constantin 
Brătianu 

Prot.Civilă 
Primăria  

local 1 Sirenă electrică 
5,5 kW 

local Funcţionează 
 

2 Str. C. 
Porumbescu  

Moara lui Melicuţ Prot.Civilă 
Primăria  

local 1 Sirenă electrică 
3,5 kW 

local Funcţionează 
 

3 Str. Râul Mare  Hidroserv Prot.Civilă 
Primăria  

local 1 Sirenă electrică 
5,5 kW 

local Funcţionează 
 

4 Str. Horia nr. 87 SC Hidrocon- strucţia 
SA 

Prot.Civilă 
Primăria  

local 1 Sirenă electrică 
5,5 kW 

local Funcţionează 
 

5 Str.  Viilor nr. 
80 

Hanul „Bucura” Prot.Civilă 
Primăria  

local 1 Sirenă electrică 
4,5 kW 

local Funcţionează 
 

8 Str.Progresului 
nr. 38 

- sediul SH Haţeg 
- barajul Gura Apelor 
- tabăra şcolară 
Brădăţel 
- Casa Verde, cabana 
Ciorba Emil 
- Bloc comandă Brazi 
- CHE Ostrovul Mare 
- Baraj Păclişa 
- Baraj Haţeg 
- Baraj Subcetate 

SC 
Hidroelectrica 
SA 

local  + 
centralizat 
de la Brazi 

9 
Sirene  
electronice 
inteligente 

local   + 
centralizat 

Funcţionează 
 

 
Inspector Protecţie Civilă 
BOCAN OCTAVIAN 
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T A B E L  
cuprinzând obiectivele care pot fi afectate 

de producerea unei situaţii de urgenţă 
 
 

Inundaţii : 
A.- Râul Galbena 
1.- Teren arabil Lunca de Sus, de la porţiunea regularizată (50 ml), 70 ha. În amonte    L=2Km.  Nu  

afectează oraşul. 
2.- Loc. Haţeg : str. Crişan, str. Libertăţii (aprox. 100 gospodării), SC Sarmis Com  SA (depozit), Crucea 

Roşie(771560), Primăria(770273), SC Electrica SA(777586), CT-1, Parcul Pompierilor. Podul din beton 
din zona SC Devil SA şi Crucea Roşie  

                                                                L= 0,1 Km; 
3.- Loc. Haţeg : str. Florilor(aprox. 30 gospodării), SC Vinalcool Deva-Haţeg,, Serviciul Public pentru 

Situaţii de Urgenţă(770212, 981), Depozitul de ambalaje de la SC Haţegana SA(770550) 
                                                                L= 0,3 Km  
4.- Livezi de pomi fructiferi ale SC Haţegana SA şi particulare, aprox. 80 ha, în aval. Nu afectează oraşul 
                                                                L=0,4 Km 
 
B. -  Barajele  de pe Râul Mare: 
 

Producerea unor avarii medii 
Acestea pot fi avarii la organele de manevră: stavile, vane. Debitele rezultate în astfel de cazuri pot fi 

tranzitate între digurile amenajării fără inundarea localităţilor şi fără a fi nevoie de alarmare. 
S-au calculat 5 variante de avariere a barajelor şi digurilor acumulărilor. 
Aceste variante iau în calcul posibilitatea efectuării unor pregoliri înainte de rupere de 1-2 ore, 

situaţie în care breşele în baraje şi diguri se reduc până la 25 % la baraje, respectiv 100 m la diguri. În toate 
aceste situaţii nivelul undei de rupere poate scădea în perimetrul inundat cu 1 – 3 m. Poate fi astfel definită o 
avarie medie la baraje şi diguri. 

 
Producerea unor avarii grave la baraje şi diguri. 
În această ipoteză debitele pierdute depăşesc debitul maxim de calcul pentru amenajările din aval, 

putându-se produce fenomenul de rupere în lanţ. Calculele s-au făcut din aval spre amonte: 
a) Ruperea barajului Subcetate provoacă inundarea localităţilor din aval; 
b) Ruperea barajului Haţeg provoacă ruperea barajului Subcetate şi inundarea localităţilor 

din aval; 
c) Ruperea barajului Păclişa provoacă ruperea barajelor din aval şi inundarea localităţilor 

din aval; 
d) Ruperea barajului Ostrovu Mic provoacă ruperea celorlalte baraje din aval şi inundarea 

celorlalte localităţi din aval; 
e) Ruperea barajului Gura Apelor provoacă ruperea tuturor barajelor din aval şi inundarea 

localităţilor din aval. Evenimentul generează avarie maximă şi zonă maximă afectată; 
f) Limita până la care trebuie realizată alarmarea în conformitate cu prezentul plan este. 

 



Barajul rupt      Ultimul profil alarmat 
Gura Apelor      Deva – Mintia 
Ostrovul Mic      Calan 
Păclişa       Călan 
Haţeg       Călan 
Subcetate      Băcia 

 
Denumirea barajului Înălţimea viiturii Timpul de sosire Viteza 

Gura Apelor 76 0 28 
La 15 km de baraj 40 14 17 
La 20 km de baraj 25 20 15 

Ostrovul Mic 15 24 10 
Păclişa 10 38 6,63 
Haţeg 8 55 5,57 

 
 

Accident tehnologic : 
1. Explozie la SC GazHaţeg : 
- unda de şoc nu afectează decât locuinţele de la marginea oraşului (str. Horia, Stadionului, V.Babeş. Nu 
produce distrugeri grave. 
- eliberarea de gaz lichefiat în atmosferă poate produce intoxicaţii salariaţilor societăţii şi producerea unor 
incendii izolate 
 
 
 
 
Inspector Protecţie Civilă 
  BOCAN OCTAVIAN 
 



           COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     Anexa nr. 9 
              = Primăria Haţeg = 
 
 
  

PLANURI   ŞI  PROCEDURI  
de intervenţie  

 
 
 

La nivelul oraşului Haţeg, au fost întocmite următoarele documente : 
 
      -     Plan de analiză şi acoperire a riscurilor ; 

- Plan de apărare la inundaţii ; 
- Plan de apărare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă specifice provocate de 

cutremure şi/sau alunecări de teren 
- Plan de evacuare la inundaţii 
- Plan de evacuare în caz de conflict armat 
- Plan de intervenţie şi cooperare în situaţii d criză 

 
 
            Procedurile de intervenţie sunt specificate în fiecare tip de plan şi au comun, în 
esenţă, următoarele : 

- monitorizarea elementelor specifice generatoare de situaţii de urgenţă ; 
- prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin luarea unor măsuri specifice ; 
- preavertizarea/avertizarea factorilor de răspundere şi a populaţiei în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă şi protejarea acestora ; 
- acţiuni specifice pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, 

salvarea vieţii şi integrităţii locuitorilor, a animalelor şi materialelor ; 
- revenirea la starea de normalitate . 

 
 
 
 
Inspector Protecţie Civilă 
  BOCAN OCTAVIAN 
 



ORAŞUL  HAŢEG                                                                                        Anexa 10 
      C.L.S.U. 

SCHEMA 
fluxului informaţional  – decizional 

pentru cutremure/alunecări de teren 
 

 

 
 
 
 
 
 

        - comandă -  raport 
        - informare – înştiinţare  
          şi cooperare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITETUL  JUDEŢEAN  
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Tel.  0254-211850 Fax.  0254-215010, 215099 

Inspectoratul pentru   
Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” 

al judeţului Hunedoara 

COMITETUL LOCAL  PT.  
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HAŢEG 
Tel. 0254-770273, Fax 0254-777756 

Organisme 
şi unităţi 

economico- 
sociale 

Insp.Pr.Civ 
Tel. 
0723619835 
0751213979 

    Centrul operativ cu  act. temporară 
 

Detaşamente 
profesioniste  
de intervenţie 

Formaţiuni 
de protecţie- 
intervenţie 
voluntare 

Poliţia 
770222 
Pol.loc. 
770132 

Spital 
7705
22,   
42 

  Cooperare 
(Celule de 
urgenţă ) 

SC Hidroserv 
Tel. 777220 
SCHidroelectr. 
Tel.770782 
SC Hidroconst 
Tel. 777061 
SC GazHaţeg 
Tel. 777785 
SC BucuraPrest 
Tel. 770651 
SGA-f.l.Haţeg 
Tel. 777150 
 

UM 01420 
Tel.770165 
UM 02332 
Tel.770191 

- Populaţia  şi 
salariaţii din 

     oraşul Haţeg, 
 

- Localităţile 
aparţinătoare  

 
 - Localităţile 

vecine 
Com.Sânt. Orlea 
Tel.770630 
Com.GralBerthelot 
Tel.  770531 

Inspector  Protecţie  Civilă 
          BOCAN OCTAVIAN 

S.V. 
S.U. 
770 
212 

           Centrul Operaţional pentru 
Situaţii de Urgenţă 

Tel. 214220, 214221, 112 
Fax. 211212 
E-mail protcivhd@yahoo.com 

PREŞEDINTE CLSU 
PRIMAR 

TEL.770273 
777257 

PREŞEDINTELE 
C.J.S.U. 

= Prefectul judeţului = 

Punctul de comandă 
judeţean 

Ofiţer de serviciu 
        P.C.  local VICEPRIMAR şi 

ARHITECT ŞEF 
770273, 770257 

POPULAŢIA 

ZONA DE RISC/DISTRUGERI 



Nr. 
crt. 

Descrierea instalaţiei 
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Tip hidr. Dim. Adresa Da Nu Da Nu 

C
or

es
p.

 

D
et

er
io

ra
tă

 

E
ta

nş
e 

N
ee

ta
nş

e 

Da Nu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 
1 subteran 100 STADIONULUI x   x x  x   x  
2 subteran 100 STADIONULUI X   X X  X   X  
3 subteran 80 M 

KOGALNICEANU 
x   x x  x   X  

4 subteran 80 M 
KOGALNICEANU 

x   x x  x  x   

5 subteran 80 M 
KOGALNICEANU 

X   X X  X  X   

6 subteran 80 M 
KOGALNICEANU 

X   X X  X  X   

7 subteran 100 HORIA x   x x  x  X   
8 subteran 100 HORIA x   x x  x  x   
9 subteran 80 RAUL MARE x   x x  x  x   

10 subteran 80 RAUL MARE x   x X  x  X   
11 subteran 80 RAUL MARE x   x x  x  x   
12 subteran 100 RAUL MARE X   X X  X  X   
13 subteran 100 I.L.CARAGIALE X   X X  X  X   
14 subteran 100 I.L.CARAGIALE x   x x  x  x   
15 subteran 100 I.L.CARAGIALE x   x x  x   X  
16 subteran 100 M. VITEAZU x   x x  x  X   
17 subteran 100 M.VITEAZU X   X X  X   X  
18 subteran 80 CARPATI x   x x  x  x   
19 subteran 100 CARPATI x   x x  x  x   
20 subteran 100 PROGRESULUI x   x x  x  x   
21 subteran 100 PROGRESULUI x   x x  x  X   
22 subteran 80 PROGRESULUI X   X X  X  X   
23 subteran 80 PROGRESULUI X   X X  X  X   
24 subteran 80 PROGRESULUI X   X X  X  X   
25 subteran 80 PROGRESULUI x   x x  x  X   
26 subteran 100 FLORILOR x   x x  x   X  
27 subteran 100 V.BABES x   x x  x  x   
28 subteran 100 OBORULUI  X  x x  x   x  
29 subteran 100 OBORULUI x   x X  x   X  
30 subteran 100 A.VLAICU x   x x  x  x   
31 subteran 100 A. VLAICU X   X X  X  X   
32 subteran 100 N.TITULESCU x   x x  x  x   
33 subteran 100 N.TITULESCU X   X X  X  X   
34 subteran 100 N.TITULESCU x   x x  x  X   
35 subteran 100 N.TITULESCU X   x X  X  X   
36 subteran 100 N.TITULESCU x   X x  x  X   
37 subteran 100 INDEPENDENTEI x   x x  x  X   
38 subteran 100 T.VLADIMIRESCU x   x x  x  X   
39 subteran 100 T.VLADIMIRESCU X   X X  X  X   
40 subteran 100 T.VLADIMIRESCU X   X X  X  X   
41 subteran 100 TIMISOAREI x   x x  x  x   
42 subteran 100 M.EMINESCU x   x x  x  X   
43 subteran 100 M.EMINESCU x   x x  x   x  
44 subteran 100 LIBERTATII x   x x  x   x  
45 subteran 100 LIBERTATII x   x x  x   x  
46 subteran 100 C.PORUMBESCU x   x x  x  X   
47 subteran 100 P.ţa Unirii x   x x  x  x   
48 subteran 80 SUSENI X   X X  X  X   
49 subteran 80 SUSENI X   X X  X  X   

               



 
 
 

Notă: - datele sunt furnizate de SC Apa Prod SA - Haţeg 
 

Inspector Protecţie civilă 
BOCAN OCTAVIAN 

50 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
51 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
52 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
53 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
54 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
55 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
56 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
57 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
58 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
59 subteran 80 HUNEDOAREI X   X X    X   
60 subteran 100 HUNEDOAREI X   X X    X   
61 subteran 100 HUNEDOAREI X   X X    X   
62 subteran 100 HUNEDOAREI X   X X    X   
63 subteran 100 UZINEI X   X X     X  
64 subteran 100 CIMITIRULUI X   X X    X   
65 subteran 100 CIMITIRULUI X   X X    X   
66 subteran 100 CIMITIRULUI X   X X    X   
67 subteran 100 CIMITIRULUI X   X X     X  
68 subteran 100 CIMITIRULUI X   X X     X  
69 subteran 100 CIMITIRULUI X   X X     X  
70 subteran 100 CIMITIRULUI X   X X     X  
71 subteran 80 CAMPULUI X   X X    X   
72 subteran 80 CAMPULUI X   X X    X   
73 subteran 80 CAMPULUI X   X X    X   
74 subteran 80 VIILOR1 X   X X    X   
75 subteran 80 VIILOR1 X   X X    X   
76 subteran 80 VIILOR1 X   X X    X   
77 subteran 80 22 DECEMBRIE X   X X    X   
78 subteran 80 22 DECEMBRIE X   X X    X   
79 subteran 80 TINERETULUI X   X X    X   
80 subteran 80 GALESU X   X X    X   
81 subteran 80 GALESU X   X X    X   
82 subteran 80 1MAI X   X X    X   
83 subteran 80 O.DENSUSIANU X   X X    X   
84 subteran 80 SARMISEGETUSA X   X X    X   
85 subteran 80 SARMISEGETUSA X   X X    X   
86 subteran 100 CRISAN X   X X    X   
87 subteran 100 PIATA 

UNIRII(POSTEI) 
X   X X    X   



  PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG 
          COMITETUL LOCAL                                                                                                                                                                  ANEXA 11 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

LOCURI/SPAŢII 
de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora 

  

Denumirea amplasamentului Adresa  
Dist. 

faţă de 
oraş (km) 

Nr. 
camere 

Nr.persoane 
ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi 
Sursă 

energie 
Obs. preparare 

hrană 
servire 
hrană 

Haţeg  
Liceul Ion Constantin Bratianu M.ţii Retezat  - 42 100 - - -  
Şcoala   generală „Ovid Densuşianu” P.ţa Unirii - 18 50 - - -  
Şcoala generală „Aron Densuşianu” Independenţei - 26 50 - - -  
Grădiniţa cu program normal M.Viteazu - 5 15 - - -  
Hanul „Bucura” Viilor 80 0,3 17 35 200 200 Gaz, E  
Motel SC „Arizona Exim”  Progresului 54 0,5 4 12 50 50 Gaz, E  
Crucea Roşie Crişan 3 - 4 10 - - -  
SC „Getasim Impex” SRL (Dealul Viilor) Viilor 40 0,4 4 10 40 40 lemne  
Pensiunea „Cora” Viilor 39 0,4 22 60 30 30 butelie  
Căminul de bătrâni „Betania” Progresului 35 A 0,4 15 30 40 40 Gaz, E  
Centrul de plasament „Violette” Libertăţii 8 - 10 20 70 70 Gaz, E  
Popasul „Zimbrul” DN 66 1,3 - - 150 150 lemne  
SC „Ţara Haţegului” – Club  T T.Vladimirescu ,bl.30B - - - 40 40 Gaz, E  
„Coralli Trading” SRL M.Eminescu 49 - - - 30 30 Gaz, E  
Cantina de ajutor social - Primărie Horia  - - - 150 150 Gaz, E  
Cantina SC „Hidroconstrucţia” Horia 87 0,3 - - 70 70 Gaz, E  
Cantina SC „Nabis” Stadionului 0,1 - - 200 200 Gaz, E  
U.M. 02332 Haţeg  Gl. Berthelot 3 - 100 200 200 C.L.  
U.M.01420 Haţeg DN 66 3 - 100 200 200 C.L.  
         
         
         

T o t a l    592     

Denumirea amplasamentului Adresa  Dist. Nr. Nr.persoane Capacităţi Sursă Obs. 



faţă de 
oraş (km) 

camere ce  pot fi 
adăpostite 

preparare 
hrană 

servire 
hrană 

energie 

Silvaşu de Jos 
Şcoala generală - - 8 30 - - -  
Grădiniţa  - - 4 20 - - -  
         
         

T o t a l  - - - 50 - - -  

Silvaşu de Sus 
Şcoala generală - - 8 30 - - -  
Grădiniţa - - 4 20 - - -  
Seminarul şi mănăstirea Prislop - 2 20 100     
         
         

T o t a l  - - - 150 - - -  

Nalaţvad 
Şcoala generală - - 8 30 - - -  
Grădiniţa  - - 4 20 - - -  
         
         

T o t a l  - - - 50 - - -  

TOTAL  GENERAL 
 

- - - 807 - - -  

 
NOTĂ : - anexa reprezintă posibilităţile din zonă; 

  - în caz de necesitate, poate fi folosită incinta cazărmii dezafectate de la Sâmpetru, situată la 13 km de Haţeg, care poate adăposti şi hrăni cca 200 
de persoane şi circa 100 de animale. Aceasta trebuie însă amenajată ; 

  - de asemenea, se poate folosi, în caz de nevoie motelul de la Castelul Sântămărie Orlea şi tabăra de elevi din apropierea Castelului ; 
  - dotările cu mobilier , cazarmament şi altele, se va completa în momentul ocupării spaţiilor . 

 
Inspector Protecţie Civilă 
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           COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     Anexa nr. 12 
              = Primăria Haţeg = 
 
 

PLANIFICAREA  
exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice 

 
 
    Exerciţii de alarmare publică a oraşului, la care participă toţi factorii de răspundere: 

- o dată la 3 ani ; 
 
   Aplicaţii pe linie de PSI şi alte tipuri de dezastre – lunar, conform graficului , atât la 
nivelul SVSU, cât şi al operatorilor economici sursă de risc 
 
 
Inspector Protecţie Civilă 
BOCAN OCTAVIAN 
 



       JUDEŢUL HUNEDOARA 
  PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG 

               
           COMITETUL LOCAL  
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

  
Nr.___________din_____________ 
 
 
 
 

RAPORT OPERATIV 
PRIVIND FENOMENELE   HIDROMETEOROLOGICE   PERICULOASE 

PRODUSE ÎN DATA DE…………………….. 
 
1. MODUL ÎN CARE S-A PRODUS FENOMENUL HIDROMETEOROLOGIC PERICULOS 

1.1. Cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere 
a acestora…………………………………………………………………………………………. 
1.2. Cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă 
existent…………………………………………………………………………………………… 

 1.3. Revărsări cursuri de ape……………………………………………………………………... 
 1.4. Blocaje gheţuri………………………………………………………………………………. 
 1.5. Scurgeri de pe versanţi………………………………………………………………………. 
 1.6. Căderi de grindină…………………………………………………………………………… 
 1.7. Furtună………………………………………………………………………………………. 
 1.8. Căderi masive de zăpadă…………………………………………………………………….. 
 1.9. Mărimi caracteristice de apărare atinse……………………………………………………… 
 1.10. Debite maxime înregistrate………………………………………………………………… 
 1.11. Alunecări de teren………………………………………………………………………….. 
2. MĂSURILE LUATE DE CĂTRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ: 
 2.1. Avertizarea populaţiei……………………………………………………………………….. 
 2.2. Forţe de intervenţie care acţionează…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
2.3. Evacuarea populaţiei………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
2.4. Aprovizionarea cu apă potabilă şi obiecte de primă necesitate a sinistraţilor……………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
2.5. Modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2.6. Volume atinse în acumulările permanente şi nepermanente………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2.7. Manevre efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
2.8. Probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………. 

3. MĂSURI NECESARE PENTRU EMITEREA SAU DIMINUAREA PAGUBELOR (tăierea 
controlată a digurilor, evacuarea apei din incinte, etc.)………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE AFECTATE………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
5. VALOAREA PRELIMINARĂ A PAGUBELOR………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

DE ACORD, 

PRIMAR, 
- 
 

     _______________ 
 



 
 

1. Unitatea administrativ teritorială……………………………………………. =  

2. Numărul de persoane 

evacuate =  
salvate =  
izolate =  
dispărute =  
decedate (nominal - numele şi 
pren. pers. decedate, vârsta, 
localit. unde a decedat şi cauza 
decesului ) 

=  

3. Localităţi  (numeric) 
 

afectate =  

izolate  

acces la drumuri publice   =  

acces la alim. cu energ. el. =  

acces la alim. cu gaze 
naturale =  

acces la alim. cu apă 
potabilă =  

acces la reţele de telefonie =  

 
4. Localităţi 
(nominal) 

 

 
Locuinţe  

avariate/afectate =  
distruse =  
în pericol de prăbuşire =  

Gospodării 
şi anexe 

avariate/afectate =  
distruse  =  

Obv. 
soc.ec. 

afectate – vor fi defalcate pe şcoli, 
grădiniţe,  spitale, biserici, alte 
obv.  

=  

Terenuri 
afectate 
(ha) 

arabil =  
păşuni şi fâneţe =  
păduri =  
rupturi/doborâturi mat. lemnos 
(mc) 

=  

Utilităţi 
afectate  

reţele electrice (km) =  
nr. posturi de transformare =  
reţele gaze naturale (km) =  
reţele de apă potabilă (km) =  
reţele de canalizare (km) =  
reţele de telefonie (km) =  
nr. fântâni =  

5. Construcţii hidrotehnice 
diguri afectate/rupte =  
nr. baraje afectate =  
apărare maluri (km) =  

6. Căi de comunicaţii  

Autostrăzi 

blocate = 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

se circulă cu 
dificultate 

= 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

Drumuri 
naţionale 

blocate = 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

se circulă cu 
dificultate 

= 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 



Drumuri 
judeţene 

blocate = 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

se circulă cu 
dificultate 

= 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

Drumuri 
comunale 

blocate = 
Nr. total 

(enumerare) 
 /km afectaţi 

se circulă cu 
dificultate 

= 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

Căi 
feroviare 

blocate = 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

se circulă cu 
dificultate 

= 
Nr. total 

(enumerare) /km 
afectaţi 

Poduri afectate =  
Podeţe afectate =  
Traversări pietonale afectate =  

7. Animale moarte =  
8. Alte situaţii =  

9. Misiuni  şi activităţi 

de evacuare =  
de salvare =  
paza bunuri =  
restrictionarea circulaţiei =  
transport/distribuire  ajutoare =  
asigurare ordine publică =  
altele =  

10. Forţe şi mijloace ale 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor  

(pe categorii de personal ) 

poliţie =  
jandarmi =  
poliţie de frontieră =  
situaţii de urgenţă =  
autoturisme =  
autospeciale =  
bărci =  
elicoptere =  
alte mijloace =  

11. Forţe şi mijloace ale 
Ministerului Apărării Naţionale  

militari =  
auto =  
bărci =  
elicoptere =  
altele =  

12. Alte structuri 
forţe =  
mijloace =  

 
 
 
 
SECRETARUL PRIMĂRIEI____________________________ Semnătura___________________ 

 (numele şi prenumele) 
 

 
 



     JUDEŢUL HUNEDOARA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG 
COMITETUL LOCAL PENTRU  
     SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 

(  m o d e l  ) 
 
 

RAPORT – SINTEZĂ  
pentru data (perioada)_________________ 

 
 

Reprezintă documentul  informativ prin care CLSU aduce la cunoştinţă 
CJSU, prin secretariatul tehnic al acestuia, stadiul şi calitatea acţiunilor de 
evacuare în curs sau executate.  Se întocmeşte şi se înaintează la sfârşitul 
fiecărei zile şi la încheierea acţiunilor de evacuare sau la termenele ordonate. 

Raportul-sinteză cuprinde : 
- concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia 

asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor şi influenţa lor asupra desfăşurării 
evacuării ; 

- acţiunile de evacuare executate şi cele în curs de executare, pe 
categorii şi localităţi : 

- acţiunile planificate şi neexecutate ; 
- alte date solicitate de eşalonul superior. 
 
 

Vicepreşedintele C.L.S.U  
Viceprimar, 

 
____________________ 

 



       JUDEŢUL HUNEDOARA 
  PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG  

               
           COMITETUL LOCAL  
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

  
Nr.___________din_____________ 
 
 
 

RAPORT  OPERATIV 
PRIVIND____________________________________________________ 
                   ( situaţia de urgenţă produsă : CUTREMUR, ALUNECARE DE TEREN ) 

 
1.- Locul, data şi ora :_____________________________________________________________ 

1.1.- Elementele descriptive ale dezastrului : ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.- Situaţia la locul evenimentului : __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 2.1.- Persoane decedate : ______________________________________________________ 
 2.2.- Persoane traumatizate : ___________________________________________________ 

2.2.1.- Pierderi de vieţi : __________________________________________________ 
2.2.2.- Răniţi : __________________________________________________________ 
2.2.3.- Alte traume :  (arşi, contaminaţi, etc. ) : ________________________________ 

 2.3.- Persoane în pericol : _____________________________________________________ 
2.3.1.- Evacuate : _______________________________________________________ 
2.3.2.- Relocate : ________________________________________________________ 

 2.4.- Locuinţe afectate : _______________________________________________________ 
2.4.1.- Distruse : ________________________________________________________ 
2.4.2.- Avariate : ________________________________________________________ 

 2.5.- Anexe gospodăreşti afectate :  
2.5.1.- Distruse : ________________________________________________________ 
2.5.2.- Avariate : ________________________________________________________ 

 2.6.- Suprafaţa de manifestare a dezastrului : 
2.6.1.- Judeţ : ___________________________________________________________ 
2.6.2.- Localităţi : _______________________________________________________ 

 2.7.- Surse de mare risc afectate : _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 2.8.- Obiective socio-economice afectate :  ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2.9.-  Căi de comunicaţii afectate :  
2.9.1.- Drumuri naţionale : 

2.9.1.1. – Avariate : ________________________________________________ 
2.9.1.2. – Distruse : ________________________________________________ 

2.9.2.- Drumuri judeţene : 
2.9.2.1. – Avariate : ________________________________________________ 
2.9.2.2. – Distruse : ________________________________________________ 

2.9.3.- Drumuri comunale : 
2.9.3.1. – Avariate : ________________________________________________ 
2.9.3.2. – Distruse : ________________________________________________ 

2.9.4.- Poduri şi podeţe : 
2.9.4.1. – Avariate : ________________________________________________ 
2.9.4.2. – Distruse : ________________________________________________ 

 



2.9.5.- Linii de telecomunicaţii : 
2.9.5.1. – Avariate : ________________________________________________ 
2.9.5.2. – Distruse : ________________________________________________ 

2.9.6.- Linii de transport a energiei electrice : 
2.9.6.1. – Avariate : ________________________________________________ 
2.9.6.2. – Distruse : ________________________________________________ 

2.9.7.- Reţele de transport ale operatorilor energetici : 
2.9.7.1. – Avariate : ________________________________________________ 
2.9.7.2. – Distruse : ________________________________________________ 

 2.10.- Animale mari : 
2.10.1.- Moarte : ________________________________________________________ 
2.10.2.- Ameninţate : _____________________________________________________ 

 2.11.- Distrugeri de alte bunuri : ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3.- Forţe şi mijloace de intervenţie : 
 3.1.- Existente : ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 3.2.- Necesare  din alte localităţi ( judeţe ) . ________________________________________ 
4.- Măsuri urgente întreprinse : _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
5.- Data şi ora trecerii de la o etapă a operaţiunilor la alta : ______________________________ 
6.- Cereri de forţe, materiale, mijloace şi asistenţă tehnică internă şi internaţională : _________ 
_________________________________________________________________________________ 
7.- Alte date şi elemente în raport cu evoluţia situaţiilor critice intervenite : ________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 7.1.- Durata acestora : ________________________________________________________ 
 7.2.- Măsuri luate : ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

7.2.1.- Forţe şi mijloace cu care s-a acţionat : ____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

7.2.2.- Rezultate obţinute : __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

7.2.3.- Număr persoane evacuate : ____________________________________ 
7.2.4.- Număr gospodării evacuate : ___________________________________ 
7.2.5.- Măsuri de cazare : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
7.2.6.- Ajutoare asistenţă sanitară :____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Întocmit,  
PREŞEDINTELE 

COMITETULUI LOCAL PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIMAR, 
 



      
       JUDEŢUL HUNEDOARA 
  PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG  

               
           COMITETUL LOCAL  
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

  
Nr.___________din_____________ 
 
 
 
 
 

RAPORT  
DE EVALUARE A INTERVENŢIEI 

LA CUTREMUR/ALUNECARE DE TEREN 
 LA DATA  DE __________________ 

 
 
1. LOCUL, DATA ŞI ORA PRODUCERII SITUAŢIEI DE URGENŢĂ SPECIFICĂ : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2. CAUZA ŞI ÎMPREJURĂRILE DECLANŞĂRII DEZASTRULUI : 

2.1. Cutremur 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2.2. Alunecare de teren  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
3. EFECTELE DEZASTRULUI : 

EFECTELE DEZASTRULUI PA G U B E : 
CANTITATIVE VALORICE 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ =  - 
 
 
2. Numărul de persoane 

evacuate =  - 
salvate =  - 
izolate =  - 
dispărute =  - 
decedate (nominal – numele şi prenumele, 
 vârsta, localitatea unde a decedat şi cauza 
decesului) 

= 
 - 

 
 
3. Localităţi (numeric ) 

afectate =  - 
 
 
izolate 

acces la drumurile publice =  - 

acces la aliment. cu energ.electr. =  - 
acces la aliment. cu gaze 
naturale =  - 

acces la aliment. cu apă potabilă =  - 
acces la reţele de telefonie =  - 

DE ACORD, 

PRIMAR, 
 
 

     _______________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. Localităţi 
    (nominal) 

 
Locuinţe 

avariate/ afectate =   
distruse =   
în pericol de prăbuşire =   

Gospodării 
şi anexe 

avariate/ afectate =   
distruse =   

Ob. social 
econ. şi cult. 

afectate – vor fi defalcate pe şcoli,  
grădiniţe, spitale, biserici, alte obiective =   

 
Terenuri 
afectate  
  (ha) 

arabil =   
păşuni şi fâneţe =   
păduri =   
rupturi/doborâturi material lemnos (mc) =   

 
 
 
Unităţi 
afectate 

reţele electrice (km) =   
nr. posturi de transformare =   
reţele gaze naturale (km) =   
reţele de apă potabilă (km) =   
reţele de canalizare (km) =   
reţele de telefonie (km) =   
nr fântâni =   

 
5. Construcţii hidrotehnice 

diguri afectate/rupte =   
număr baraje afectate =   

apărare maluri (km) =   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Căi de comunicaţii 

Autostrăzi 

blocate  
(nr.total/enumerare/km afectaţi =  

 
 

se circulă cu dificultate 
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

 
Drumuri 
naţionale 

blocate  
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

se circulă cu dificultate 
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

 
Drumuri  
judeţene 

blocate  
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

se circulă cu dificultate 
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

 
Drumuri 
comunale 

blocate  
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

se circulă cu dificultate 
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

 
Căi        
feroviare 

blocate  
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

se circulă cu dificultate 
(nr.total/enumerare/km afectaţi) =   

Poduri afectate =   
Podeţe afectate =   

Traversări pietonale afectate =   
7. Animale moarte =   
8. Alte situaţii =   
 
 
 
9. Misiuni şi activităţi 

de evacuare =  - 

de salvare =  - 
pază bunuri =  - 

restricţionarea circulaţiei =  - 
transport/distribuire ajutoare =  - 
asigurare ordine publică =  - 
altele =  - 



10. Forţe şi mijloace ale 
Ministerului Administraţiei 
şi Internelor  
( pe categorii de personal ) 

poliţie =  - 
jandarmi =  - 
poliţie de frontieră =  - 
situaţii de urgenţă =  - 
autoturisme =  - 
autospeciale =  - 
bărci =  - 
elicoptere =  - 
alte mijloace =  - 

11. Forţe şi mijloace ale 
Ministerului Apărării 
Naţionale 

militari =  - 
auto =  - 
bărci =  - 
elicoptere =  - 
altele =  - 

12.  Alte structuri 
forţe =  - 
mijloace  =  - 

                                                 
4. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE OPERATIVĂ, 
PE ETAPE ALE INTERVENŢIEI 
 4.1. Avertizarea populaţiei_______________________________________________________ 
 4.2. Forţe de intervenţie care acţionează-____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
4.3. Evacuarea populaţiei________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4.4. Aprovizionarea cu apă potabilă şi obiecte de primă necesitate a sinistraţilor_____________ 
____________________________________________________________________________ 
4.5. Modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4.6. Volume atinse în acumulările permanente şi nepermanente__________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4.7. Probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor_____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

5. MODUL DE ACŢIUNE A CONDUCERILOR TEHNICO-ADMINISTRATIVE ALE OP. 
ECONOMICI ŞI INSTITUŢIILOR, PRECUM ŞI A POPULAŢIEI 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
6. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DE APĂRARE : __________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
SECRETARUL PRIMĂRIEI____________________________ Semnătura___________________ 

 (numele şi prenumele) 
 

 
 
 



                                      
         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 
 

RAPORT DE INTERVENŢIE LA INCENDII 
NR.______DIN________________ 

 
 

În ziua de _____, luna_________________, ora_________, SVSU Haţeg a intervenit cu 
______________________, sub comanda __________________, funcţia___________________, 
s-a deplasat în localitatea ____________________, la obiectiv______________, 
aparţinând___________________, unde a izbucnit un incendiu la_____________________ şi  s-a 
anunţat de către___________________, de la telefon____________, că arde _________________. 

SVSU Haţeg  a parcurs distanţa de ______km şi a sosit la locul incendiului la ora_____. 
Situaţia incendiului :______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Măsuri luate pentru localizarea şi lichidarea incendiului (recunoaştere, cu ce forţe se 

acţionează, numele şi prenumele pompierilor civili participanţi, nr. şi tipul liniilor de furtune, etc.): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Forţe cerute în sprijin :__________________________________________________ 
Ora localizării incendiului :______________________________________________ 
Ora lichidării incendiului: _______________________________________________ 
Ora sosirii la sediul SPPC Haţeg :_________________________________________ 
Au ars (natura, cantitatea, suprafaţa, etc.):_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
S-au degradat :________________________________________________________ 
Cauza incendiului :_____________________________________________________ 
Sursa de aprindere :____________________________________________________ 
Primul material care a ars :_______________________________________________ 
Împrejurarea :________________________________________________________ 
Victime:___________; salvări  : persoane _______, animale _____________________, 

bunuri materiale _____________________________în valoare de _______________________lei. 
Dacă s-au produs evenimente :(accidente, defecţiuni tehnice, cauze, împrejurări, etc.) : 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Î N T O C M I T , 
 

Numele şi prenumele :_______________________________, 
 

 Semnătura __________________ 
 



           COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     Anexa nr. 13 
              = Primăria Haţeg = 
 
 
 
 
 

RAPOARTE  
operative şi  de informare către eşalonul superior 

 
( modele ) 

 
                           1.- Raport operativ privind fenomenele hidrologice periculoase 
                           2.- Raport sinteză  
                           3.- Raport operativ cutremure/alunecări de teren  
                           4.- Raport de evaluare a intervenţiei la Cutremur/Alunecări de teren 
                           5.- Raport incendii  
 
 
 
 
 
 



    JUDEŢUL HUNEDOARA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG  
    = PROTECŢIA CIVILĂ = 
 Anexa nr. 14.1 
                                                                                                                                                                                

S I T U A Ţ I A  
cu evidenţa principalelor mijloace şi utilaje întrebuinţate la intervenţie 

 în caz de calamităţi, catastrofe, evacuare  şi în situaţii speciale din oraşul Haţeg  
 

Nr 
crt 

        Capacităţi 
            tehnice 
                           
 
 
 
         
 Agenţi 
Economici 

Escavatoare 
(capacitatea cupei  

în m.p. ) 

Automacarale 
(capacitatea în To) 

 
Buldozere 

C
ili

nd
ru

  c
om

pa
ct

or
 

Autobasculante 
(capacitate în To ) 

Grup  electrogen Aparat de 
sudură 

A
ut

oî
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ăr
că

to
ar

e 

M
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pr
es
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A
ut
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te
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e 
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e 

T
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m
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că
 

A
ut
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e 

A
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r 

A
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e 

T
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A
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e 

A
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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 31 32 33 34 35 36 

1 Primăria              1        1      1     1 4 
2 Bucura Prest                1   1   2 2  1         1 
3 Hidroserv       1 1              4 4 1     1 1  1 4 4 
4 Hidroelectr                                  10 
5 Hidroconstr      1            2 1                
6 Apa Prod 1                  1   2 1     1 1    1 2 
7 Ambulanţa                                   
8 SGA-Hateg 1                  1              1  
9 Spital Hateg                                  1 
10                                    
11                                    
12                                    
13                                    
14                                    
15                                    
26                                    

 
T O T A L 

 

 
2 

 
 

 
 

  1 1 
 

 
1 
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 1  
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4  
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7 

 
1 
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2 
 

2 1 
 

 
 

 
1 

 
7 

 
22 

 
                     Inspector de Protecţie Civilă                                                                                                                                        
                         BOCAN OCTAVIAN 
 



    Comitetul local pentru situaţii de urgenţă                Anexa nr. 14.2. 
              = H A Ţ E G =  
                               
              

Stocul de materiale, scule, dispozitive, 
utilaje şi mijloace de transport pentru intervenţie 

la situaţii de urgenţă 
= Pentru intervenţie în oraşul Haţeg, asigurate de CLSU = 

  
Nr. 
crt. 

 
Denumirea materialelor, utilajelor 

şi mijloacelor de transport 

 
U. 
M. 

 
C a n t i t a t i   

                                                                
Necesar    Exis          De 
                 tent     completat 

De unde se 
acopera deficitul 

din col.5. în per.de 
interv. operative  

0 1 2 3 4 5 6 
          A. Materiale de aparare 
1. Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4m buc     
2. Pari din lemn rotund esenţă tare buc     
3. Piloţi din lemn rotund estenţă tare buc     
4. Scânduri de 2,5 m, L=4 m mc     
5. Dulapi + palplanşe (5 cm, L=4m) mc     
6. Cozi de lemne pentru unelte buc 20 20   
7. Profile metalice uşoare buc     
8. Scoabe din oţel rotund buc     
9. Cuie cu lungimi diferite kg 5 5   
10. Sârmă neagră Ø 2-4 mm kg 5 - 5 SC Bucura Prest 
11. Plasă de sârmă (zincată sau neagră) kg     
12. Saci de 50/80 cm pentru pământ buc 100 100   
13. Funii subţiri pt.asig. oamenilor kg     
14. Piatra brută (blocuri de 15-30cm) mc 10 - 10 SC Hidroconstr. 
15. Pietriş sortat (Ø 7-15 mm) mc 10 - 10 SC Bucura Prest 
16. Folii de polietilenă mp     
17. Geotextil mp     
        B. Carburanţi si lubrifianţi 
18. Motorină, benzină, ulei hidraulic l 200 200   
        C. Mijloace de intervenţie 
19. Lanterne tubulare sau cu 

acumulatori 
buc 10 10   

20. Bidoane şi canistre buc 20 20   
21. Petrol lampant l 50 50   
22. Cazmale şi lopeţi cu cozi buc 20 20   
23. Târnăcoape şi sape cu cozi buc 20 20   
24. Furci de fier sau căngi cu cozi buc 5 - 5 SC Bucura Prest 
25. Roabe metalice sau tărgi de lemn buc 5 5   
26. Maiuri pentru compactat pământ buc 5 - 5 SC Bucura Prest 
27. Berbeci de mână < 50 kg buc     
28. Ciocane diferite buc 5 5   
29. Cleşti de cuie buc 3 3   
30. Barde pentru cioplit buc 3 3   
31. Sfredele de lemn buc 2 2   



32. Pile diferite buc 3 3   
33. Fierăstraie de mână buc 2 2   
34. Drujbe buc 2 2   
35. Cuţioaie pt.cioplit, dălţi pt. lemn buc     
36. Găleţi pentru apă sau bidoane buc 20 20   
37. Marmite pentru transport mâncare buc 10 - 10 UM02332,01420 
38. Butoaie de tablă de 100-200 l buc     
39. Sonete de mână sau mecanice buc     
40. Bărci de lemn sau metalice buc     
41. Şalupe buc     
42. Bacuri dormitor buc     
43. Autoturisme de teren cu staţie RTF buc 1 1   
44. Vagoane dormitor cu utilităţi buc     
45. Bormasină electrică portabilă buc 1 1   
46. Frigidere 240 l buc 3 3   
47. Containere pentru mâncare buc     
48. Costum scafandru buc     
49. Capră taluz buc     
50. Binoclu buc 1 1   
51. Aparat foto buc 1 1   
52. Rezervor combustibil de 10 to buc     
53. Cameră video buc     
          D. Mijloace de calcul, măsurare, transmisie si avertizare 
54. Radiotelefoane fixe, modemuri buc 1 1   
55. Telefoane mobile buc 2 2   
56. Sirene, difuzoare pentru alarme buc 5 5   
57. Calculatoare PC, faxuri, modem buc 2 2   
58. Pluviometre si nivelmetre buc 1 1   
59. Morişti hidrometrice cu tijă buc 1 1   
60. Teodolit electrooptic buc     
61. Nivela NI-007 cu trusă buc     
62. Ruletă 20 - 50 m buc 2 2   
63. Set mire + plăcuţe buc     
64. Sistem dedicat de transmisie prin 

dial+up (computer+modem+linie 
telefonică ) 

buc 1 1   

         E. Mijloace fixe diverse 
65. Grupuri electrogene cu anexe buc     
66. Reflectoare buc     
67. Agregate pentru sudură + truse 

aferente 
buc 1 1   

68. Motopompe cu anexe buc 2 2   
69. Pompe submersibile buc     
70. Motocositoare buc     
71. Utilaje terasiere cu piese de schimb 

buldozer + excavator 
buc 2 - 2 SGA –f.l.Haţeg 

SC Bucura Prest 
72. Tractor articulat forestier pentru 

tractarea plutitorilor+cablu 
buc     

73. Autobasculantă pentru transport 
materiale de intervenţie 

buc 2 - 2 SGA –f.l.Haţeg 
SC Bucura Prest 



       F. Echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament 
74. Cizme de cauciuc scurte si lungi per 15 15   
75. Mantale de ploaie cu glugi buc 15 15   
76. Şalopete din doc sau impermeabile. 

Costume vătuite 
buc 10 10   

77. Pufoaice sau scurte îmblănite buc     
78. Căciuli de blană sau vătuite buc     
79. Mănuşi de protecţie buc 15 15   
80. Centuri, veste şi colaci de salvare buc     
81. Pieptare avertizoare (Pr.Civ.) buc 15 15   
82. Cască de protecţie buc 15 15   
83. Bocanci buc     
84. Paturi de fier, lemn sau pliante buc     
85. Dulap cazarmament buc     
86. Bucătărie mobilă buc     
87. Filtru rapid pentru apă potabilă buc     
88. Aragaz cu butelie, veselă set 1 1   
89. Corturi impermeabile buc     
90. Aparat radio + TV buc 2 2   
91. Boiler electric buc 2 2   
92. Trusă medicală de prim ajutor buc 2 2   
          G. Materiale consumabile pentru igiena şi conservarea materialelor 
93. Săpun şi detergent kg 10 10   
94. Materiale dezinfectante kg 5 5   
95. Pudră talc, naftalină kg     
96. Otravă de şoareci kg 2 2   
          H. Materiale şi mijloace pentru intervenţie la gheţuri 
97. Prăjini din lemn de esenţă tare buc     
98. Scânduri de răşinoase buc     
99. Răngi de fier buc 4 4   
100. Fierăstraie pentru gheaţa buc     
        I. Materiale şi mijloace de intervenţie pentru combaterea efectelor poluărilor 
accidentale 
101 Truse profesionale pentru 

interventii pe rauri 
buc. 

    

102 Truse profesionale pentru 
interventii pe lacuri 

buc. 
    

103 Trusa pentru determinarea rapida 
a tipului de substanta poluatoare 

buc. 
    

104 Sistem de ancorare baraj plutitor 
pe maluri 

buc. 
    

105 Sistem tip funicular mobil pentru 
pozitionarea barajului plutitor 

buc. 
    

106 Barci pneumatice buc. 1 - 1 S.C. Hidroserv 
107 Grup electrogen portabil buc.     
108 Compresor portabil buc.     
109 Sistem de vedere pe timp de 

noapte 
buc. 

    

110 Binoclu infrarosii buc.     
111 Reflectoare portabile buc.     



112 Electropompe buc.     
113 Baraje absorbante plutitoare buc.     
114 Panza hessiana buc.     
115 Baloti paie buc.     
116 Funie sintetica ml 50 50   
117 Pari de lemn buc.     
118 Cangi PSI buc. 2 2   
119 Recipiente PVC 200 litri buc.     
120 Masti de gaze buc. 6 6   
121 Materiale absorbante tip spill-sorb kg     
122 Saci cu absorbant HEGSORB kg.     
123 Saci cu absorbant HEGACID kg     
124 Materiale absorbante ECO seria 

200 
kg 

    

125 Materiale asorbante ECO seria 
300 

kg 
    

126 Materiale absorbante ECO seria 
400 

kg 
    

127 Skimer pentru separare 
hidrocarburi 

buc 
    

128 Tanc(ponton) plutitor pentru 
colectare poluanti 

buc 
    

129 Perne absorbante, rulouri, cilindri 
absorbanti 

buc 
    

130 Vidanje buc 1 - 1 SC Bucura Prest 
131 Materiale filtrante tone     
132 Recipienti de 1-5 litri pentru 

probe de apa si material biologic 
buc 

    

133 Sistem portabil TRAWAS pentru 
efectuarea determinarilor 
biologice 

buc 
    

134 Sistem de filtrare rapid cu pompe 
de vid manual 

buc 
    

 
 Inspector Protecţie Civilă 
    BOCAN OCTAVIAN 
  
 



                COMITETUL LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                      
            = Primăria Haţeg = 

R E G U L I 
de comportare în cazul producerii  unei  situaţii de urgenţă 

 

1.- SEMNALE DE ALARMARE : 
- ALARMĂ AERIANĂ – se compune din 15 sunete a 4 sec.    fiecare, cu  pauză de 4 sec. între ele. 
- ALARMĂ LA DEZASTRE – se compune din 5 sunete a 16 sec. fiecare, cu  pauză de 10 sec. între ele. 
- PREALARMĂ AERIANĂ – se compune din 3 sunete a 32 sec. fiecare, cu  pauză de 12 sec. între ele. 
- ÎNCETAREA ALARMEI  – se compune  dintr-un sunet continuu, de aceiaşi intensitate,  cu  durata de  2 minute 

Bază : OM.A.I. nr.1259/2006, art.25, pct.2;  ( M.O. 349/2006) 
 

2.- REGULI GENERALE DE COMPORTARE   LA  DEZASTRE : 
- învăţaţi semnalele transmise prin Protecţia Civilă ; 
- păstraţi-vă calmul ! 
- deschideţi aparatele de radio şi/sau televizoarele şi ascultaţi comunicatele şi sfaturile transmise de autorităţile în drept ; 
- dacă sunteţi evacuaţi, luaţi cu Dvs. o rezervă de alimente, pentru a o folosi pe timpul evacuării, până la încartiruire ; 
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite prin Planul de intervenţie, îndrumările şi  comunicatele CLSU şi ale Protecţiei Civile, solicitaţi 

alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost, în caz de nevoie ; 
- staţi departe de zonele afectate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie  
- limitaţi convorbirile telefonice ; liniile telefonice pot fi necesare pentru apeluri de urgenţă ; 
- atunci când sunteţi solicitaţi, ajutaţi echipele de intervenţie la deblocarea răniţilor, transportul acestora şi la alte acţiuni de intervenţie ; 
- NU RĂSPÂNDIŢI ŞI NU LUAŢI ÎN CONSIDERARE ZVONURILE! 
 

3.- CELE MAI IMPORTANTE ARTICOLE   PE CARE TREBUIE SĂ LE PĂSTRAŢI LA ÎNDEMÂNĂ , SUNT : 
- apă ( de preferat în vase de plastic sau îmbuteliată în pet-uri) ; 
- hrană rece( în conserve sau pachete preambalate şi sigilate ); 
- medicamente necesare pentru toată familia şi, în special, trusa de prim ajutor ; 
- haine, încălţăminte, cuverturi, pături, saci de dormit, lumânări, chibrituri, lanterne, radioreceptor portabil şi baterii de rezervă ; 
- lista cu telefoanele de urgenţă, telefoane utile şi cele necesare pentru a anunţa că sunteţi în siguranţă ; 
- telefoane mobile sau cartele pentru telefoane publice ; 
- DOCUMENTE DE IDENTITATE . 
 

4.- După producerea dezastrului, acţionaţi astfel : 
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările membrilor CLSU şi organelor de Protecţie Civilă ; 
- intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite ; 
- nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate ; 
- nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte ; 
- dacă simţiţi miros de gaze, deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de gaze, părăsiţi casa şi anunţaţi organele 

competente (dacă este posibil) ; 
- dacă diferite aparate electrice sau electrocasnice sunt ude sau stau în apă, întrerupeţi întâi sursa principală de curent electric, ştergeţi-le de 

umezeală, uscaţi-le şi, în final, conectaţi-le la priză ; (ATENŢIE, NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ ) ; 
- dacă sunteţi sfătuit să vă evacuaţi, să faceţi prompt acest lucru, fie prin autoecavuare( dacă aveţi mijloacele necesare), fie să mergeţi la Punctul 

de adunare-îmbarcare care cuprinde strada Dvs. (vezi Evacuarea ) ; 
- verificaţi  rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi ; 
   NU CONSUMAŢI ALIMENTE CARE AU LUAT CONTACT CU APA DE INUNDAŢIE ! 
- urmăriţi instrucţiunile membrilor CLSU şi ale organelor de Protecţie Civilă în legătură cu folosirea apei şi a alimentelor ; 
- dacă este necesar, cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost ; 
- staţi departe de zonele dezastrului. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie ; 
- nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar dacă o faceţi, conduceţi cu atenţie ; 
- telefonaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă altfel, autorităţile locale pot pierde timp, căutându-vă ; 
- nu ocupaţi liniile telefonice. Ele sunt necesare pentru apeluri de urgenţă ; 
- nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube sau stricăciuni. Fără să vreţi, creaţi panică. 

 

5.- C E T Ă Ţ E A N U L : 
 

Drepturile cetăţenilor  pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă : 
- asigurarea mijloacelor de intervenţie pe timpul instruirii şi acţiunilor de intervenţie, în limita posibilităţilor ; 
- acordarea de asistenţă medicală gratuită ; 
- asigurarea mijloacelor de transport, hrană şi cazare, pe timpul acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor atacului inamic sau ale 

dezastrelor, la evacuare ; 
 

Obligaţiile cetăţenilor  pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă : 
- să participe la pregătirea pentru situaţii de urgenţă, în scopul însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare acestei activităţi ; 
- să respecte regulile şi măsurile de protecţie civilă şi de p.s.i. împotriva factorilor distructivi ai situaţiilor de urgenţă ; 
- să participe la realizarea şi întreţinerea adăposturilor de interes colectiv, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din clădiri sau de pe  terenul 

proprietate personală ; 



- să-şi asigure mijloace individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerve de alimente şi apă, alte materiale necesare pentru asigurarea protecţiei 
şi pentru participarea la executarea unor acţiuni de intervenţie ; 

- să participe la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă produse ; 
- să îndeplinească toate măsurile stabilite de membrii CLSU sau de Protecţie Civilă . 

 
6.- MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE 

LA RECEPŢIONAREA SEMNALELOR DE  ALARMARE, ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ : 
A.- „ALARMĂ AERIANĂ” : 
1.- Pentru cei ce se găsesc la locul de muncă : 
- să execute măsurile prevăzute la acest semnal, cu ocazia instruirii pe linie de protecţie civilă ; 
- să întrerupă lucrul sau alte preocupări ; 
- acţionaţi cu calm şi nu produceţi panică ; 
- se întrerupe iluminatul interior şi exterior (pe timpul întunericului), cu excepţia iluminatului camuflat ; 
- se ridică masca contra gazelor şi se trece în poziţia „de marş” ; 
- se ocupă, cât se poate de repede, locul în adăpost ; 
- conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să oprească mijlocul de transport de la sursa 

electrică şi, în urma pasagerilor, să se grăbească spre cel mai apropiat adăpost ; 
- să asculte şi să execute măsurile stabilite de CLSU şi Protecţia Civilă ; 
2.- Pentru cei ce se găsesc în localurile publice : 
- să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte către acestea ; 
- să-şi pună mijloacele de protecţie individuală în stare de pregătire ; 
3. Pentru cei ce se găsesc acasă : 
- se opreşte gazul, se deconectează aparatele electrice şi sursele de iluminat, se stinge focul în sobe ; 
- se îmbracă copii şi se iau mijloacele individuale de protecţie ; 
- se anunţă vecinii, dacă nu au auzit semnalul ; 
- se ia trusa sanitară, documentele de identitate şi rezerva de apă şi alimente şi se intră cât mai repede în locurile de protecţie sau, dacă nu 

sunt, în adăposturi naturale ; 
4.- Pentru cei pe care semnalul i-a prins pe stradă : 
- dacă nu reuşiţi să ocupaţi un adăpost, îndreptaţi-vă spre cea mai apropiată încăpere subterană, trecere subterană, tunel sau colector ; în 

lipsa acestora folosiţi orice şanţ, râpă, groapă, tranşee sau alte adăposturi artificiale ; 
La sate, în afară de măsurile menţionate, vitele să rămână în locuri ermetizate sau în adăposturi naturale (râpe, vâlcele, cariere, etc. ). 
În toate cazurile : „ASCULTAŢI CU ATENŢIE DISPOZIŢIILE ORGANELOR DE ORDINE ŞI DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI 

EXECUTAŢI-LE NECONDIŢIONAT!” 
 

B.- „ALARMĂ LA DEZASTRE” : 
- deschideţi difuzoarele, aparatele de radio şi televizoarele şi ascultaţi regulile şi măsurile transmise de organele CLSU şi de protecţie civilă  
- pregătiţi rezerva de alimente, apă, medicamente, îmbrăcăminte şi documentele de identitate, adecvată situaţiei ordonate  
- semnalaţi organelor competente, dacă observaţi, urmările dezastrelor  ; 
- nu produceţi panică, nu răspândiţi zvonuri ; 
 

C.- „ÎNCETAREA ALARMEI” : 
După comunicarea acestui semnal, populaţia acţionează în concordanţă cu situaţia fiecăruia : 
- salariaţii şi elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru lichidarea urmărilor atacului sau dezastrului ; 
- populaţia neîncadrată în muncă şi copiii, se întorc acasă şi acţionează în funcţie de comunicările primite ; 
- se reiau activităţile sociale şi funcţionarea utilităţilor publice. 
TOATĂ POPULAŢIA TREBUIE SĂ FIE PREGĂTITĂ PENTRU EVENTUALITATEA REPETĂRII ALARMEI ŞI SĂ 

URMĂREASCĂ, CU ATENŢIE,  COMUNICĂRILE ŞI SEMNALELE ORGANELOR C.L.S.U. ŞI ALE PROTECŢIEI CIVILE ! 
 

7.- REGULI DE COMPORTARE  ÎN ADĂPOSTURILE DE PROTECŢIE CIVILĂ : 
Când se găseşte în adăpost, fiecare cetăţean este obligat : 
- să execute cu stricteţe dispoziţiile date de şeful adăpostului sau ale personalului de serviciu pe adăpost ; 
- să ţină în poziţie de pregătire masca contra gazelor şi mijloacele de protecţie (dacă există ) ; 
- să urmărească modul de comportare a copiilor ; 
- să transporte imediat în adăpost, cele necesare unei şederi mai îndelungate ; 
- să ajute pe şeful adăpostului pentru menţinerea ordinii şi disciplinei ; 
- să păstreze liniştea şi să nu producă panică în cazul deteriorării adăpostului ; 
- să ia parte activă la activităţile desfăşurate pentru înlăturarea avariilor, să acorde prim ajutor răniţilor, intoxicaţilor ; 
- să acorde prioritate copiilor, femeilor, bătrânilor, persoanelor care nu se pot deplasa singure. 
Se interzice : 
- a face zgomot şi a umbla fără rost ; 
- a cupla sau decupla iluminatul electric sau alte agregate ; 
- a fuma, a aprinde lumânări, chibrituri, lămpi cu petrol, etc. ; 
- a închide sau deschide obloanele sau uşile ; 
- a folosi fără aprobare, uneltele genistice existente în adăpost  
- a arunca reziduuri menajere sau gunoaie în alte locuri decât cele indicate . 

 

8.- REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE   LA INUNDAŢII : 



Reţineţi ! Acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire (mai puţin în cazul ruperii barajelor hidrotehnice, 
pentru localităţile situate imediat, în aval) : 
 

1.- Când inundaţia vă surprinde acasă : 
►Dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră : 
- aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ, într-un loc sigur- mobilă de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot 

muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă ; 
- blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de ape, de obiecte care plutesc sau de aluviuni ; 
- evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite ; 
- încuiaţi uşile case şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice ; 
►Dacă inundaţia este iminentă, procedaţi astfel : 
- mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi, împreună cu toată familia, părăsiţi 

locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante ) care nu pot fi 
acoperite de nivelul  cotelor  maxime ale apelor ; 

- în cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei, este necesar să respectaţi cu stricteţe  comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile 
de refugiu cele mai apropiate ; 

 

2.- În cazul în care se ordonă evacuarea : 
- identificaţi si mergeţi la Punctul de adunare-îmbarcare unde este arondată strada Dvs. ( vezi Evacuarea ) 
- respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi, în primul rând, zonele cele mai periclitate ; 
- înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele ; 
- scoateţi animalele din gospodărie( grajduri, adăposturi) şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie ; 
- la părăsirea locuinţei, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio şi 

îmbrăcăminte groasă (pe timp friguros) ;după sosirea la locul de refugiu (debarcare-primire-repartiţie), comportaţi-vă calm, ocupaţi locurile 
stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii şi respectaţi măsurile stabilite sau primite . 

 

3.- La reîntoarcerea acasă : 
-  nu intraţi în locuinţă, în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră , 
- nu atingeţi firele electrice ; 
- nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă sau apă minerală ; 
- consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi, după caz, controlate de organele sanitare ; 
- nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate ; 
- acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii ; 
- executaţi operaţiuni de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor ; 
- sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donaţii de bunuri materiale, alimente, medicamente  
 

9.- REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE   ÎN CAZ DE INCENDII : 
- dacă, pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătură umedă ; 
- deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a flăcărilor ; 
- prin încăperile cu fum dens, deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi ; 
- strigaţi victimele (copiii, de regulă, se ascund sub paturi, în dulapuri, etc. ), găsiţi-i şi salvaţi-i ; 
- dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi; culcaţi-vă la pământ şi rostogoliţi-vă (fuga întreţine focul ) ; 
- asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătură sau ceva care să-l acopere etanş ; 
- în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori, prelate, etc. ; 
- dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos ; 
- lichidele incendiare se sting prin acoperirea cu nisip, pământ, cuverturi grele, etc. ; 
- instalaţiile electrice se sting numai după ce  s-a întrerupt curentul electric ; 
- ieşiţi din zona incendiară în direcţia dinspre care bate vântul ; 
- bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperirea cu pământ sau prin scufundarea în butoaie (găleţi) cu apă ; 
- picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip  
- amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu, se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător, prin acoperirea cu pământ, nisip, acoperiri etanşe 

(pătură, palton, etc. ) ; 
- aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi prezentaţi-vă la punctele medicale. 

 

10.- REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE 
ÎN CAZUL CUTREMURELOR  DE PĂMÂNT  SAU ALUNECĂRILOR DE TEREN 

- păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, puneţi-vă familia în siguranţă ; 
- rămâneţi în locul unde vă găsiţi, în clădiri sau în exteriorul acestora ; 
- dacă cutremurul v-a găsit în interior, stingeţi focul, întrerupeţi curentul electric şi gazele, deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de ferestre sau 

balcoane ;adăpostiţi-vă sub o bancă, o masă solidă, lângă un perete de rezistenţă sau tocul unei uşi ; 
- gospodinele surprinse în bucătărie să se îndepărteze cât mai mult de aragazul cu oale fierbinţi ; 
- nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri sau alte surse de foc deschis, dacă simţiţi miros de gaze sau produse petroliere ; 
- dacă seismul v-a surprins în afara clădirii, depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte aflate în echilibru precar, la o distanţă care să vă 

asigure spaţiul de siguranţă în cazul prăbuşirii (avarierii ) acestora ( tencuieli, coşuri, parapete, etc.) ; evită aglomeraţia ; 
- când sunteţi în maşină ( şi aceasta este în mers ), scoateţi maşina în afara carosabilului, opriţi imediat şi rămâneţi în maşină ; 
- când maşina este staţionată lângă clădiri, este bine să părăsiţi imediat maşina şi să vă îndepărtaţi de aceasta ; 



- la părăsirea locuinţei, fiecare cetăţean trebuie să-şi ia actele de identitate, un mijloc de iluminat independent de surse de alimentare electrice 
(lanternă, felinar, lampă, lumânări, etc. ), un aparat de radio cu alimentare d la baterii sau acumulator şi obiecte personale de strictă necesitate ( 
îmbrăcăminte, apă, hrană, medicamente, etc. ) ; nu fugi pe uşă, nu sări pe geam, nu alerga pe scări, nu utiliza liftul ; 

- circulă încălţat ; 
- calmează persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii ; 
- ocoliţi locurile periculoase (ziduri, clădiri sau componente de construcţii care ameninţă cu prăbuşirea, avariile la conductele şi instalaţiile de 

alimentare cu apă, gaze, canal, electricitate, etc. ) ; 
- nu atingeţi conductorii (firele) electrice sau ale instalaţiilor electrice dezizolate sau căzute la pământ; 
- acordaţi ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i până la sosirea echipelor de salvare ; 
- evitaţi, pe cât posibil, circulaţia pe străzi în vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor pentru a vedea care este starea lor ; 
- nu staţionaţi pe lângă locuinţe periclitate sau în preajma punctelor de lucru ; 
- combateţi zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea ; 
- participaţi (în cazul în care vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, sprijinirea construcţiilor, salvarea oamenilor ; 
 

11.- REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE  ÎN CAZUL ACCIDENTULUI NUCLEAR   SAU  CHIMIC : 
- comportaţi-vă cu calm şi respectaţi  regulile şi măsurile indicate în asemenea situaţii ; 
- închideţi apa, gazele şi curentul electric, stingeţi focurile din sobe ; 
- scoateţi aparatele electrice din priză ; 
- luaţi actele de identitate şi celelalte obiecte pregătite în astfel de situaţii şi ocupaţi locul de adăpostire stabilit ; 
- închideţi uşile şi ferestrele şi porniţi aparatele de radio şi televizoarele ; 
- pregătiţi mijloacele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat ; 
- limitaţi la maxim deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o faceţi, îmbrăcaţi mijloacele de protecţie ; 
- nu consumaţi alimente, apă, decât din surse protejate şi avizate  
- fiţi pregătiţi în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate ; 
- părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor competente ; 
- evitaţi contactul cu obiectele din jur ; 
- executaţi decontaminarea personală, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, la locurile special amenajate de CLSU ; 
- dacă nu aţi fost afectaţi de accident, ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă, 

executarea decontaminării ; 
 

12.- REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIŢIILOR NEEXPLODATE 
Sub denumirea generală de muniţii, sunt incluse următoarele : cartuşe pentru arme militare, de tir şi de vânătoare, proiectile, bombe sau 

aruncător de rachete, muniţie reactivă, torpile, mine, cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, bombe şi orice elemente încărcate cu substanţe 
explozive : 

La întâlnirea unei astfel de muniţii, respectaţi următoarele reguli: 
- nu le atingeţi , nu le loviţi sau mişcaţi ; 
- nu le introduceţi în foc ; 
- nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente ; 
- nu ridicaţi, nu transportaţi şi nu introduceţi muniţii neexplodate în încăperi, locuinţe sau grămezi de fier vechi ; 
- în zonele unde se presupune că ar exista muniţii neexplodate nu executaţi lucrări de îmbunătăţiri funciare, săpături manuale, nu aprindeţi focul 

şi interziceţi circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor ; 
- când luaţi la cunoştinţă despre existenţa lor, anunţaţi imediat organul de poliţie, sau CLSU (inspectorul de protecţie civilă ) 

 

13.- EVACUAREA : 
Evacuarea -  măsura de protecţie civilă luată înaintea, pe timpul  sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, 

care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial  a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, 
animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea  lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire . 

Organizarea evacuării  reprezintă ansamblul măsurilor adoptate şi ale activităţilor desfăşurate din timp de pace, destinate planificării şi 
pregătirii acţiunilor specifice, precum şi elaborării documentelor de conducere a acesteia. 

Evacuarea se realizează prin strămutarea temporară a populaţiei, instituţiilor, operatorilor economici, bunurilor şi valorilor materiale şi 
culturale din zona ameninţată în zonă protejată. 

Scopul evacuării este : 
- asigurarea protecţiei populaţiei, a colectivităţilor de animale, a bunurilor materiale; 
- continuarea funcţionării activităţii social-economice a oraşului ; 
- continuarea funcţionării activităţii administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi a operatorilor economici ; 
- desfăşurarea procesului de învăţământ . 
Evacuarea poate fi efectuată, în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport,   astfel : 
- parţial sau total ( din una sau mai multe localităţi sau din anumite zone ale oraşului Haţeg) 
- simultan sau succesiv ( funcţie de urmările dezastrului sau a  posibilităţilor  de transport) 

Pentru Evacuare, CLSU a stabilit, prin Planul de Evacuare, înfiinţarea a 3 puncte de adunare-îmbarcare pentru 3 zone ale oraşului şi câte 1 
punct de adunare-îmbarcare pentru fiecare localitate aparţinătoare ( zona şcolii generale),  repartizate conform hărţii, astfel : 

Punct de adunare-îmbarcare nr. 1  situat în zona Şcolii gimnaziale „Aron Densuşianu”, deserveşte zona de EST a oraşului. 
Punct de adunare-îmbarcare nr. 2 situat în zona Liceul Ion Constantin Brătian , deserveşte zona centrală a oraşului . 
Punct de adunare-îmbarcare  nr. 3  situat în zona Târgului de vite , deserveşte zona de VEST a oraşului. 
La aceste puncte , cetăţenii care nu se autoevacuează şi cei care nu sunt salariaţi, se prezintă, conform repartiţiei străzilor . 
Cetăţenii nu trebuie să ia bagaj mult, decât strictul necesare (vezi pct. 6). Restul, pe timpul evacuării, se asigură de CLSU prin Planul de 

aprovizionare. 
 



14.- MIJLOACE IMPROVIZATE  DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ : 
Prin mijloacele de protecţie individuală improvizate se înţelege totalitatea mijloacelor ce pot fi confecţionate la un moment dat de către 

fiecare cetăţean, cu mijloace existente în gospodărie. 
Ca şi mijloacele de protecţie individuală speciale, mijloacele improvizate sunt de două categorii: 

- pentru protecţia organelor respiratorii; 
- pentru protecţia pielii. 

Mijloacele improvizate pentru protecţia organelor respiratorii care se pot folosi împotriva prafului radioactiv si a preparatelor biologice 
patogene sunt: masca de tifon şi vată, prosopul umezit, batista sau alte pânzeturi. 

Protecţia improvizată a mâinilor se poate realiza folosind mănuşile de cauciuc, din piele, din mase plastice. 
 

15.- DESPRE TERORISM : 
Terorismul, în general, înseamnă impunerea prin forţă. Acest concept general acoperă toate formele de utilizare a terorii în scopul de a 

impune. În mod deosebit, terorismul politic înseamnă practicarea politicii prin intermediul violenţei. Terorismul presupune aşadar, utilizarea 
sistematică a violenţei ilegale în scopuri politice, împotriva ordinii de stat existente, de către complotişti anonimi, organizaţi. 

Terorismul are două scopuri, primul constă în a face insuportabilă viaţa cetăţeanului de rând, iar cel de-al doilea de a crea un climat distructiv. 
Începutul secolului al XXI- lea este marcat de transformări profunde ale mediului de securitate. Lumea devine tot mai complexă şi 

interdependentă, iar fenomenul globalizării se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil. 
Un atac terorist poate îmbrăca mai multe forme, funcţie de mijloacele disponibile la acre au acces teroriştii, aspectele politice care 

„motivează”  atacul, ţintele vizate şi punctele vulnerabile ale acestora. 
De regulă, atacul cu bombe artizanale este metoda cea mai frecvent utilizată de terorişti.  
Punctele vulnerabile vizate: atacul la facilităţile de transport în comun, al reţelelor de servicii edilitare, locaţii publice cu mari aglomerări de 

populaţie, atacul asupra unităţilor producătoare de agenţi chimici, radiologici sau bacteriologici sau care folosesc astfel de agenţi, lucrările 
hidroenergetice mari, etc. 

ATENŢIE ! informaţi organele în drept despre orice persoană, grup de persoane, mijloc de transport, care vi se pare suspect şi care observaţi 
că pune întrebări mai deosebite despre anumite persoane oficiale, obiective, agenţi economici şi care nu este din zonă 
 

Întocmit, 
Inspector Protecţie Civilă 

BOCAN OCTAVIAN 
 


