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CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1 – Definiţie, scop, obiective
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate pe
raza administrativ-teritorială a oraşului Cîmpeni, acţiunile şi resursele necesare pentru
managementul situaţiilor de urgenţă care se pot produce.
Scopul Planului de analiză şi acoperire a riscurilor este de a asigura cunoaşterea de
către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după
apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru
prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un
răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
Obiectivele Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în
baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei
cu riscurile teritoriale de pe raza oraşului CÎMPENI;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor
operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor
de urgenţă.
Secţiunea a 2 – a – Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referinţă
- Legea nr. 481 din 08.11.2006, privind protecţia civilă, modificată şi completată prin
Legea nr. 212 din 24.05.2006 ;
- Legea nr. 307 din 12.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor ;
- O.U.G. nr. 21 din 26.04.2004, privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă ;
- H.G.R. nr. 642 din 29.06.2005, pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice ;
- Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, aprobat prin Ordinul comun nr. 1995/1160 din
18 noiembrie 2005 al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al
Ministrului Administraţiei şi Internelor ;
- H.G.R. nr. 2288 din 09 decembrie 2004, pentru aprobarea repartizării principalelor
funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ;
- Ordinul comun nr. 1178/1240 din 2006 al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi
Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor, pentru aprobarea Manualului prefectului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii ;
- Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G.R. nr.
1491 din 09.09.2004 ;

2.2. Structuri organizatorice implicate
-

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba ;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Unirea „ al Judeţului Alba ;
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni ;
Compartimentul protecţie civilă ;
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni.

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Atribuţiile Consiliului local, conform Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă :
a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează
anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru
îmbunătăţirea acesteia;
b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie
civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest
domeniu;
d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de
protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;
g) asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă
corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile
pentru depozitarea materialelor de intervenţie.
Atribuţiile Consiliului local , conform Legii nr. 307 / 2006, privind apărarea
împotriva
incendiilor :
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială
pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite
inspectoratului în raza căruia funcţionează;
b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de
urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul
inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele
necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de
către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din
dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte
evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu
atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin

accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza
îndeplinirii atribuţiilor specifice;
h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a
teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva
incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul
cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de
urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Atribuţiile Primarului, conform Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă :
a) propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
e) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
f) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele
neguvernamentale;
h) dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de
către administratorul acestora;
i) urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi
alarmare în situaţii de protecţie civilă;
j) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie
civilă;
k) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;
l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
m) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de
protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;
n) coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie
civilă;
o) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu
energie şi apă a populaţiei evacuate;
p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
q) cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de
interes comun;
r) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de
protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.
Atribuţiile Primarului, conform Legii nr. 307 / 2006, privind apărarea împotriva
incendiilor :
a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă
voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu
mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la
sosirea forţelor inspectoratului;
d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul
adunărilor sau al manifestărilor publice;
e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi
instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativteritoriale, precum şi la instituţiile publice;
f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile
pe care le emite;
g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor
de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la
modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii,
precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a
cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi,
lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi
antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;
l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu
forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în
termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi
asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei
autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;
o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi
educaţie antiincendiu a populaţiei;
p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a
comunităţii locale.
Atribuţiile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, conform H.G.R. nr.
21/2004, privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă :
a) informează prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti,
privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale,
stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativteritoriale;
d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;

f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele
abilitate.
Atribuţiile Centrului operativ cu activitate temporară, conform H.G.R. nr. 21/2004,
privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă :
a) centralizează şi transmit operativ la Centrul Operaţional al Inspectoratului
Judeţean date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă;
b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul Judeţean şi
celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a
planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi
menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă , cu dispeceratele integrate pentru apeluri de
urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin
pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de
urgenţă, prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru ;

Atribuţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform Ordinului nr.
718/2005
al Ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al oraşului Cîmpeni :
- Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea
regulilor şi măsurilor de apărare împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă:
o executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
o cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor şi a cauzelor de incendiu;
o sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea
persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
o popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de
prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management
a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea
incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii;
- Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de
prevenire, care constă în:
o efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de
prevenire;

o personalul serviciului face propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi
urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;
o stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării
unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile,
pentru a preveni producerea de incendii;
o asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate
adecvate locurile în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de
periculozitate;
o sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea
activităţii de prevenire;
o sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în
situaţii de urgenţă;
o acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui
pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă
de alte persoane;
o informează conducerea primăriei, personalul inspecţiei de prevenire din
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Alba, asupra
încălcărilor normele de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri
menite să înlăture pericolul;
- Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii,
inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul municipiului:
o participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a
surselor de alimentare cu apă;
o evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;
o menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a
apei.
- Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de
dezastre:
o în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor
tehnologice de pe raza municipiului. De asemenea vor fi însuşite
cunoştinţele minime necesare despre instalaţiile de alimentare cu energie
electrică, gaze, apă şi canalizare;
o stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor, în situaţia în care
datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele de apă folosite pentru
stingerea incendiilor ;
o participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor
de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice pentru
intervenţii, în situaţii de urgenţă;
o participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice sau
de stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă.

CAPITOLUL II – CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIVTERITORIALE
Secţiunea 1 – Amplasare geografică şi relief
1.1. Amplasare, suprafaţă, vecinătăţi
Orasul Cîmpeni este situat în nord-vestul Judeţului Alba în zona de mijloc a Munţilor
Apuseni într-un bazin depresionar străbătut de râul Arieş,încadrat în Munţii Bihorului în
vest,Muntele Mare în nord est,Munţii Trascăului şi Munţii Metalici în sud –est.Oraşul se
află situat la o distanţă de 76 km de municipiul Alba Iulia-reşedinţa judeţului,la 12 km de
Vadu Moţilor şi 5 km de Bistra.
Din punct de vedere geografic este situat în următoarele coordonate geografice:
-23 03 latitudine nordică
-46 21 longitudine estică
Teritoriul administrativ se învecinează :
- NE comuna Măguri Răcău
- E comuna Bistra
- SE comuna Roşia Montană
- SV comuna Sohodol
- V comuna Vidra
- NV comuna Albac
Suprafaţa totală a oraşului cu satele aparţinătoare este de 86,6 kmp.
Teritoriul administrativ cuprinde în afară de oraşul Cîmpeni şi următoarele localităţi
aparţinătoare:Bonceşti,Borleşti,Boteşti,Certege,Coasta
Vîscului,Dănduţ,Dealul
Bistrii,Dealul
Capsei,Dric,FaţaAbrudului,Floreşti,Furduieşti,Mihoeşti,Motorăşti,PesteValea
Bistrei,Poduri,Sorliţa,Tomuşeşti,Valea Bistrii,Valea Caselor,Vârşi.
1.2. Forme de relief
Oraşul Cîmpeni este situat în nord vestul judeţului Alba,în zona de mijloc a Muunţilor
Apuseni într-un bazin depresionar,străbătut de râul Arieş.

1.3. Caracteristici pedologice ale solului

Secţiunea a 2 – a – Caracteristici climatice
Cîmpeniul se caracterizeaza printr-un climat continental moderat. Temperatura medie
anuala este de +10º C si precipitatiile ating o medie anuala de 650 mm, verile fiind
calduroase, iar iernile blânde. Viteza medie a vântului este cuprinsa între 3,5-5,5 m/s.
Ca fenomene meteorologice extreme, în ultima perioadă s-au înregistrat intensificări
ale vântului, care au luat aspect de vijelie, provocând pagube materiale prin desprinderea unor
acoperişuri de pe locuinţe . De asemenea au fost copaci rupţi sau smulşi din rădăcină care au
produs erodraea solului.

Secţiunea a 3 – a – Reţeaua hidrologică
3.1. Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate
Pe teritoriul oraşului Cîmpeni curge râurileArieş, precum şi câteva mici pâraie ce se
varsă în Arieş,precum şi cîteva pâraie adiacente : Valea Caselor ,Valea Brătinesei,Valea
Bistrii etc.
Râul ARIEŞ izvorăşte din Munţii Bihariei.
Pe cursul rîului Arieş se găsesc lucrări hidrotehnice cu rol de apărare, oraşul fiind
foarte bine apărat faţă de potenţialele inundaţii.
Pe rîul Arieş se află de asemenea lucrări cu rol de apărare formate din diguri de
betonşi piatră cu înalţimea de 2-5 m,pe diagonală.

Secţiunea a 4 – a – Populaţia

O concentraţie mai mare a populaţiei se înregistrează în cartierele din Cetate, aici
aflându-se
Denumire
Total
Salariaţi
Nesalariaţi Barbaţi
Femei
Tineri
Localitate
Populaţie
între
0-19 ani
Cîmpeni
5105
1760
3341
2556
2545
1408
Bonceşti
145
71
74
70
75
36
Borleşti
120
40
80
54
66
27
Boteşti
Certege
Coasta
Vîscului
Dănduţ
Dealul
Bistrii
Dealul
Capsei
Dric
Faţa
Abrudului
Floreşti
Furduieşti
Mihoeşti
Motorăşti
Peste Valea
Bistrii
Poduri
Sorliţa

136
92
113

60
30
35

76
62
78

70
47
50

66
45
63

30
19
24

112
121

40
42

72
79

58
62

54
59

19
30

280

63

217

133

147

62

146
147

16
60

130
87

68
75

78
72

38
42

159
182
189
99
50

66
34
75
40
10

93
148
114
59
40

78
94
92
50
29

81
88
97
49
21

47
50
51
21
10

138
29

56
12

82
17

63
14

75
15

37
6

Tomuşeşti
Valea
Bistrii
Valea
Caselor
Vîrşi
TOTAL

70
381

24
143

46
238

36
190

34
191

18
114

125

53

72

60

65

37

181
8116

70
2800

111
5316

91
4040

90
4076

61
2187

Secţiunea a 5 – a – Căile de transport
5.1. Căi de transport rutiere
Nr
crt

Lungimea
totală
( km. )
DRUMURI

Numărul şi denumirea drumului
( podului )

Lungimea sectorului de
drum ( pod ) pe tipuri de
îmbrăcăminţi ( construcţie )

1

DN.74 Alba-Iulia – Cîmpeni,

77 km

asfalt

2
3
4

DN.75 Cîmpeni-Oradea
DC Cimpeni-Valea Bistrii
DC Cîmpeni-Certege

167 km
4 km
4 km

asfalt
pietruit
pietruit

5.3. Reţele de conducte magistrale
5.3.1. Reţele de conducte apă
Denumirea operatorului economic : S.C. APĂ C.T.T.A. S.A. filiala Cîmpeni
Adresa : Moţilor, nr. 14
Telefon/fax : 0258/771439
Lungime reţele apă : 17,3 km.
Lungime reţele canalizare : 10,1 km.
Număr racorduri apă - operatori economici : 158
Număr racorduri apă - populaţie : 1541
Număr racorduri apă - instituţii : 11
Număr racorduri canal - operatori economici : 158
Număr racorduri canal - populaţie : 1439
Număr racorduri canal - instituţii : 11
Persoane deservite - apă : 4371
Persoane deservite - canal : 3872

Zone vulnerabile :
deservit 1 magistrală reţea
alimentarea cu apă se face
oraşului se face din inel cu

Avarii majore la magistralele de aducţiune. Orasul Cîmpeni este
de aducţiune a apei. În cazul unei avarii la un fir de aducţiune,
din celălalt fir. Dacă magistrala este avariată, rezerva de apă a
distibuitoarele aferente.

Secţiunea a 6 –a - Dezvoltare economică
6.1. Zonele industializate / ramuri
Principalele zone industrializate din oraşul Cîmpeni sunt :
pe strada Moţilor, se află SC Montana SA Cîmpeni întreprindere de prelucrare a
lemnului,unitate cu peste 1000 angajaţi
- pe strada Gării ,SC Transilvania Producţion SA,
- pe strada Horea, SC Tricomel SA specializată în Tricotaje
Numărul agenţilor economici este de 158 dintre care de stat nu este nici
unul,particulare 158.
-

6.2. Depozite, rezervoare, capacităţi de stocare
Produse petroliere
Nr
crt

Agentul
economic

Tipul
substanţei

Starea
de
agregare

Cantit.
( litri )

1

Staţia de la Gura
Sohodolului

benzină

lichidă

40.000

motorină

lichidă

20 000

benzină

lichidă

30 000

motorină
benzină

lichidă
lichidă
lichidă

24 000
30 000
24 000

2

3

4.

5

Staţia de pe DN
75 Autogara
Staţia de pe DN
75 Autogara
Veche

motorină

benzină

lichidă

60. 000

motorină

lichidă

40 000

benzină
motorină
G.P.L.

lichidă
lichidă
lichidă

30 000
30 000
5 000

Modul de păstrare
Rezervor
Butoi
Cisternă
Nr. Cap. ( l ) Nr. Cap. Nr Cap
1
20 000
2
20 000
1
20 000
1
20 000
2
10 000
1
24 000
1
30.000
1

24 000

2

30.000

2

20.000

1
1
1

30.000
30.000
5 000

PETROM

Staţia Arieşul
Situată pe DN
74

Bazine de apă :
- Rezervorul 1: str. Horea(Muncel) :
1 rezervor cu capacitatea de 5000 mc
6.2. Fondul funciar
Suprafeţele agricole ocupă 8677 ha, din care :
- teren arabil - 621
-păşuni – 1949 ha
- fâneţe – 1793 ha
- pădure 2914
Principalele culturi agricole sunt : grâul ,sfecla furajeră, porumbul, , ovăz primăvară, ,
cartoful, legumele şi zarzavaturile plante de nutreţ.
Fondul forestier este de 31 945 ha. şi este format, în majoritate, din diferite specii de
foioase. Acesta a favorizat dezvoltarea unui bogat fond cinegetic, cu specii caracteristice
zonei de câmpie : căprior, iepure, vulpe, mistreţ, prepeliţă, potârniche, fazan.
- Fondul forestier al oraşului este administrat de Ocolul Silvic Valea Arieşului,care
desfăşoară o activitate de cultură,refacere şi protecţia pădurilor.
6.3. Creşterea animalelor
Creşterea animalelor este favorizată de o bază furajeră corespunzătoare, principalele
produse obţinute fiind : carnea de porc şi vită, ouăle, lâna, laptele. Se cresc
bovine,cabaline,porcine,ovine,păsări,familii de albine.
Rasele
de
animale:Bovine
bălţată
romînească,ovine
:ţurcana,porcine:metisi,bazna,metişi,marele alb.

Specificare
Nr.animale sacrificate
Bovine
620
Porcine
2163
Ovine
1425
Producţia de lapte:
Lapte de :
VACĂ
OAIE

Greutate medie
226
120
23

NR VACI/oi mulse
750
800

Greutate totală
140
260
34

Prod.totală
19650
300

6.4. Turism – capacităţi de primire turistică
O evoluţie milenară care a impus Cîmpeniul ca o importantă aşezare a ţării, ne apare
azi aureolată de bogăţia unică a vestigiilor care au înfruntat timpul. Acoperite de ţărâna
vremurilor sau înnobilând pământul, ele constituie, alături de documentele scrise, un valoros
tezaur al patrimoniului cultural-naţional românesc. Acestea sunt :
Monumente istorice şi de arhitectură
-statuia lui Avram Iancu situată în centru oraşului,opera sculptorului C.Dimitrie –
Bîrlad,

-În strada Revoluţiei 1848,nr.6, se află casa care a adăpostit sediul lui Avram Iancu,şi
cartierul general al Revoluţiei
-În strada Tudor Vladimirescu,nr.1,casa Tribunului Clemente Aiudeanu
-În strada Horea,nr.44 se află casa tribunului Nicolae Corcheş
Capacităţi de primire turistică

Nr
crt

Denumirea
unităţii
deţinătoare

1

Hotel „TULNIC”

Adresa

Suprafaţa
totală
( m.p. )

Piaţa Avram Iancu

400 mp

Număr
încăperi
30

Cazarmament
Tare
Moale
( nr.
(nr.pături/
paturi)
nr.saltele)
60
60

6.5. Infrastructuri locale
De cultură :
- Casa de cultură str.Piaţa Avram Iancu
- Muzeul” Avram Iancu” str.Revoluţiei 1848
-Muzeul „Horea,Cloşca,Crişan” str.Horea

Ocrotirea sănătăţii
Nr
crt

1

Nr
Crt

Capacitate paturi

Denumire unitate
sanitară

Spitalul CÎMPENI

Denumire unitate
sanitară

Adresa

HOREA

Total

175

Policlinica Cîmpeni

Interne – 50
Obstr.- ginec.50
Pediatrie – 20
Nou născuţi – 10
Ortopedie – 48
Neurologie – 10
A.T.I. – 10

Personal
Cadre
medii

7

60

Medici
Farma.
6

Cadre
medii
12

Alte
categ.

15

Adresa
Total

2

Pe profile

Medici
Farma.

Horea,

10

Pe profile

Alte
categ.
3

CAPITOLUL III – ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE
URGENŢĂ
În baza Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor
publice şi
oparatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri
specifice, aprobate prin H.G.R. nr. 642 din 29.06.2005, pe raza administrativ-teritorială a
oraşului Cîmpeni întâlnim următoarele tipuri de riscuri :
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tipul de risc

Principal

Secundar

-

-

-

a(t) / p(t)

I(d)
-

s
i(p)
i(m)
a(t)
e(up)
e(d)
e(z)

Cutremur
Alunecări de teren / prăbuşiri
de teren
Inundaţii
Secetă
Avalanşă
Incendiu de pădure
Accident chimic
Accident nuclear
Incendiu de masă
Accident grav de transport
Eşecul utilităţilor publice
Epidemie
Epizootie
Secţiunea 1 – Analiza riscurilor naturale

1.1. Cutremur
Un cutremur este reprezentat de o neasteptată vibraţie a pământului, cauzată de
separarea şi deplasarea plăcilor tectonice sub suprafaţa pământului. Cutremurele, în funcţie de
intensitate, pot avea ca efect prăbuşirea clădirilor şi a podurilor, întreruperea liniilor de
telecomunicaţii şi de electricitate, producerea incendiilor, exploziilor şi alunecărilor de teren.
Cutremurele mai pot cauza, de asemenea, modificări ale mediului şi imense valuri în oceane,
asa-numitele tsunami, care străbat distanţe mari în apă până când lovesc şi devastează
regiunile de coastă întalnite în cale. Deşi ştiinţa este preocupată în permanenţă de
perfecţionarea mijloacelor de predictibilitate a seismelor, în prezent, acest fenomen poate fi
anunţat, prin intermediul unei aparaturi sofisticate, cu doar câteva zeci de secunde înainte de a
se produce.
Oraşul Cîmpeni se găseşte într-o zonă liniştită din punct de vedere seismic, prognoza
pentru intensitatea unor eventuale astfel de fenomene fiind mai mică de VII pe scara MSK.
1.2. Alunecări / prăbuşiri de teren
Alunecările de teren se produc pretutindeni, având loc când mase de piatră, pământ
sau noroi se deplasează în jos, pe o pantă. Alunecările de teren pot antrena mase mici sau mari
de pământ şi roci şi se pot deplasa cu viteze diferite. Sunt declanşate de furtuni, ploi
abundente, topirea zăpezii, defrisări, cutremure, erupţii vulcanice, incendii sau prin modificări

ale
terenului
produse
de
oameni.
Alunecările de noroi sunt râuri de piatră, pământ şi alte materiale saturate cu apă. Ele iau
naştere când apa se acumulează rapid în sol, în timpul ploilor masive sau în urma topirii
bruşte a zăpezii, transformând pământul într-un torent de noroi şi alte materiale. Acestea se
pot deplasa rapid în josul pantei sau prin canale şi pot lovi la viteze de avalansă, fără
avertisment sau cu un preaviz foarte scurt. Pot să se deplaseze câtiva kilometri de la sursă,
crescând în mărime, antrenând copaci, bucăţi mari de piatră, maşini şi alte materiale aflate în
cale.
Pentru oraşul Cîmpeni cele mai periculoase zone din acest punct de vedere, se găsesc
în localităţile aparţinătoare Mihoeşti ,Valea Bistrii,Certege,Dealul Capsei.. Datorită aşezării
unor imobile de locuit foarte aproape de pâraiele ce traversează localitatea Cîmpeni , care nu
au o albie foarte adâncă, aici sunt condiţii de apariţie a unor alunecări de teren care ar afecta,
la o alunecare de teren de mari proporţii, un număr de aprox. 60 de case
1.3. Inundaţii
Inundaţiile reprezintă pentru oraşului Cîmpeni, principalul pericol la care poate fi
supusă
populaţia şi bunurile materiale.
Inundaţiile pot fi prevăzute, cu excepţia celor instantanee, care se manifestă similar
spargerii unui baraj. Astfel, acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de
prevenire. În funcţie de amploarea lor, inundaţiile pot distruge imobile, poduri şi recolte, pot
ucide oameni, animale domestice si fauna.
Sprijinul oferit populaţiei afectate de inundaţii de catre serviciile specializate ale
autorităţilor publice încă din primele ore de la producerea dezastrului are ca obiective
principale, într-o primă fază, salvarea vieţii oamenilor aflaţi în condiţii de risc maxim prin
acţiuni de evacuare din zonele izolate/periculoase, acordarea primului ajutor şi a serviciilor de
asistenţă de bază şi în măsura posibilului, salvarea bunurilor materiale ale acestora. În faza
următoare, se acţionează pentru asigurarea asistenţei victimelor în ceea ce priveşte accesul la
apa potabilă, alimente de bază, adăpost, salubritate, îngrijiri medicale de bază, prevenirea
apariţiei şi răspândirii epidemiilor.
Coordonarea operaţiunilor de intervenţie pentru limitarea consecinţelor inundaţiilor,
reprezintă o provocare specifică pentru serviciile de urgenţă, deoarece, uneori, sunt acoperite
de apă arii vaste de pământ, făcând coordonarea foarte dificilă. În aceste condiţii, organizarea
logisticii, transportului şi distribuţiei ajutoarelor este dificilă, cu atât mai mult cu cât, adesea,
este deteriorată şi infrastructura locală.
Inundaţiile ce se produc instantaneu (ruperea unui baraj/dig sau ploaia torenţială cu
cantitate mare de apă pe unitatea de timp şi suprafaţă) sunt provocate de volume extreme de
apă ce apar brusc şi curg rapid, acoperind mari suprafeţe. Datorită instalării lor rapide,
inundaţiile instantanee sunt dificil de prevăzut şi le oferă oamenilor puţin timp pentru a scăpa
în locuri mai înalte şi a lua cu ei apă potabilă, alimente, îmbrăcaminte groasă, mijloace de
comunicare şi alte articole esenţiale pentru asigurarea supravieţuirii.
După producerea inundaţiei pot apărea riscurile izbucnirii unor epidemii, cele mai
probabile fiind bolile infectioase cu transmitere hidrica (holera, hepatita A).
Râul care curge pe raza administrativ-teritorială a oraşului Cîmpeni, au pe întregul
parcurs lucrări de apărare, alcătuite din diguri de protecţie din deton şi zidărie de piatră , cu
înălţimea cuprinsă între 3 şi 6 metri.

În eventualitatea că aceste lucrări de apărare ar ceda, oraşul Cîmpeni s-ar confrunta cu
inundaţii de mari proporţii. Numărul populaţiei afectate de inundaţii şi care ar trebui evacuată,
ar fi de 1680 de locuitori, iar numărul animalelor de 1200 de capete.
De la momentul dării în folosinţă a acestor diguri, anul 1984 şi până în prezent, ele sau comportat foarte bine, fiind nevoie doar de mici reparaţii în locurile unde au început să fie
spălate de apele mari care au fost în acest interval.
1.4. Seceta
Seceta este un hazard climatic cu o perioadă lungă de instalare şi este caracterizată
prin scăderea precipitaţiilor sub nivelul mediu, prin micşorarea debitului raurilor şi a
rezervelor subterane de apă, care determină un deficit mare de umezeală în aer şi în sol, cu
efecte directe asupra mediului şi în primul rând asupra culturilor agricole.
In condiţiile lipsei precipitaţiilor, pentru un anumit interval de timp, se instalează
seceta atmosferica. Lipsa îndelungată a precipitaţiilor determină uscarea profundă a solului şi
instalarea secetei pedologice. Asocierea celor două tipuri de secetă şi diminuarea resurselor
subterane de apă determină apariţia secetei agricole care duce la reducerea sau pierderea
totală a culturilor agricole.
Seceta din vara anului 2000, considerată cea mai puternică din ultimii 100 de ani în
ţara noastră, a afectat 2,6 milioane hectare şi a produs pagube evaluate la 6500 miliarde de lei.
În ţara noastră, secetele se pot înregistra pe parcursul întregului an, cele mai numeroase fiind
la sfârşitul verii şi începutul toamnei. Cele mai puternice efecte se înregistrează în parte de
sud-est ( Dobrogea, Baragan, sudul Podisului Moldovei).
Până în prezent putem spune că oraşul Cîmpeni a fost oarecum ferit de o secetă
extremă, acest lucru datorându-se şi poziţionării geografice, oraşul fiind localizat în Nv
Jud.Alba în zona de mijloc a Munţilor Apuseni,intr-un bazin depresionar străbătut de râul
Arieşul Mare la confluenţa cu Arieşul Mic,încadrat în Munţii Bihorului.
În contextul actual, când clima se află într-o continuă schimbare datorată în mare parte
încălzirii globale, nu este exclus ca pe viitor şi oraşul Cîmpeni să se confrunte cu perioade de
secetă extremă.
1.5. Incendiu de pădure
Un incendiu este un fenomen care scapă de sub control omului, atât ca durată cât si ca
întindere.
Vorbim de incendii de pãdure atunci când este distrusă suprafaţa minimă de un
hectar şi cel puţin o parte a zonelor superioare ale vegetaţiei pitice, arbuştilor sau
arborilor. Perioada anului cea mai propice incendiilor de pădure este vara. Seceta, slabul
conţinut de apă al solului şi turiştii care nu respectă măsurile de prevenire a incendiilor
în pădure, pot să favorizeze producerea incendiilor. Diferenţiem mai multe timpuri de
incendii de pădure, după cum urmează :
- incendiu de sol - atunci când arde materia organică conţinută de litieră, humus sau
turbă ;
- incendii de suprafatã - atunci când ard straturile joase ale vegetaţiei, adică partea
superioară a litierei, iarba şi partea lemnoasă de talie joasă ;
- incendii de coronament - atunci când arde partea superioară a arborilor şi
formează o coroană de incendiu. Ele eliberează în general mari cantităţi de căldură, iar
viteza de propagare este foarte ridicată. Aceste incendii sunt cu atât mai dificil de stins cu cât
vântul este mai puternic iar combustibilul mai uscat.

Influienţa factorilor naturali la declanşarea incendiilor de pădure se caracterizează prin
condiţiile meteorologice şi caracteristicile vegetatiei care contribuie la propagarea
incendiilor.
Perioadele de secetă şi vântul puternic sunt favorabile izbucnirii incendiilor. Vântul
accelereazã uscarea solului şi vegetaţiei şi creşte riscurile de propagare a incendiilor la mare
distantã.
De asemenea, fulgerele sunt la originea începuturilor de incendiu, mai
ales în masivele muntoase şi pe timpul perioadelor cele mai calde ale anului.
O altă infuienţă la declanşarea incendiilor de pădure o au oamenii, care sunt la originea celor mai multe
incendii de pădure. Incendiile provocate de om sunt datorate nerespectării regulilor de prevenire a
incendiilor de pădure pe timpul activităţilor de agrement (fumat, jocul copiilor cu focul, picnic), agricole şi
forestiere ori ca urmare a acţiunilor intentionate. Oraşul Cîmpeni dispune de o suprafaţă împădurită de 31945 ha.
Până în momentul actual ne-am confruntat cu incendii de pădure de mică amploare, dar este posibil ca în viitor,
datorită apropierii tot mai mult a zonelor de locuinţe de liziera pădurii şi a frecventării pădurilor de un număr tot
mai mare de turişti, să ne confruntăm cu incendii de pădure de mari proporţii.

1.6. Incendiu de masă
Incendiile de masă, reprezintă un risc major pentru populaţie şi bunurile materiale. Ele
se pot produce atât din cauze naturale cât şi din eroare umană.
Pe raza oraşului Cîmpeni, principalele surse de risc de producere a unor incendii de
masă o reprezintă staţiile de distribuţie a carburanţilor. Cele mai periculoase din acest punct
de vedere sunt cele aşezate în apropierea locuinţelor familiale precum Staţia peco de la Gura
Sohodolului,staţia Peco autogară situată pe DN 75,Staţia Peco situată pe DN 75(piaţa de
cereale),Staţia Peco Arieşul(fosta Autobază)situată pe DN 74 ,Petrom situată pe DN74.

1.7.Tornade
Tornada este o furtună violentă, caracterizată printr-o spirală, un nor în formă de pâlnie
care, deplasându-se cu viteză, provoacă distrugeri importante. Este însoţită de tunete şi fulgere
(cateodată este rezultatul unui uragan) şi apare atunci când un strat de aer rece se suprapune
peste unul cald, forţând aerul cald să se ridice imediat. Dezastrul rămas în urma unei tornade
este, de fapt, rezultatul vitezei ridicate a vântului şi al acţiunii distructive a fragmentelor
împrăştiate de acesta. Anotimpul tornadelor este în general din martie până în august, deşi pot
apărea în orice altă perioadă a anului. Au tendinţa să se formeze după-amiaza şi seara: peste
80% din toate tipurile de tornade lovesc între prânz şi miezul nopţii.
Alertaţi de apropierea unei tornade, oamenii trebuie să se îndrepte rapid spre un loc sigur,
cunoscut dinainte, în propria locuinţă sau în altă parte. Deşi s-au facut progrese importante în
domeniul previziunilor meteorologice, timpul de avertizare poate fi foarte scurt sau, uneori,
este chiar imposibil să se prevadă apariţia unei tornade. Primind şi interpretând corect
avertismentul dat de autorităţi, oamenii îşi pot salva viaţa, adăpostindu-se într-un loc cât mai
sigur.
Deşi în România fenomenul tornadelor, cu tot cortegiul lor devastator, este mai puţin
frecvent, în ultimii ani, în partea de sud a ţarii, au fost consemnate tornade care au produs
multă suferinţă şi pagube importante. După ultimele estimări se pare că şi oraşul Cîmpeni o să
fie afectat de astfel de fenomene deosebit de periculoase.Pentru asemenea fenomene la nivelul
oraşului Cîmpeni,dispunem de 2 sirene de 3,5 si5,5wk,situate în centrul oraşului pe Hotel
Tulnic şi 1 pe strada Horea nr.45,pentru avertizarea populaţiei.
Secţiunea a 2 – a – Analiza riscurilor tehnologice

2.1. Accident chimic
Accidentul chimic reprezintă o eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unor
substanţe toxice industriale (STI), cu concentraţii mai mari decât cele maxime admise, punând
astfel în pericol sănătatea populaţiei.
Pe raza oraşului Cîmpeni nu avem surse de pericol pentru a putea provoca accidente
chimice.
2.2. Accident nuclear
Accidentul nuclear reprezintă răspândirea necontrolată a unor cantităţi apreciabile de
substanţe
radioactive în afara incintei unei instaalaţii nucleare sau a amplasamentului acesteia, iradiind
sau contaminând în acest fel populaţia şi mediul înconjurător peste limitele maxime admise.
Principalele surse de risc nucear sunt : centralele nuclearo – elecrice, reactoarele şi unele
instalaţii nucleare din institutele de cercetare ştiinţifică, unele categorii de sateliţi artificiali
care folosesc reactoare nucleare pentru asigurarea energiei necesare, etc.
Radiaţiile radioactive reprezintă sursa de pericol în caz de accident nuclear. Acestea
sunt emise în mod spontan din substanţele eliberate din accidentul nuclear. Acestea au
capacitatea variabilă de penetrare în mediu şi organism şi transportă energie pe care o
transferă parţial sau total, la contactul cu organismul şi mediul. Aceste radiaţii nu sunt sesizate
de către organele de simţ, acţionând asupra organismului prin : - iradiere externă ;
- iradiere internă , atunci când s-a inhalat sau ingerat aer , apă sau
alimente
contaminate radioactiv.
Iradierea peste anumite valori critice de energie transferată, provoacă tulburări în
funcţionarea organismului – „ boala de iradiere „. Puterea acestor radiaţii este diminuată sau
anulată de diferite obstacole de oţel, beton, lemn, pământ, etc.
Pe raza oraşului Cîmpeni nu avem surse de pericol pentru a putea produce accidente
nucleare.
2.3. Accident grav pe rutele de transport
Accidente majore pe căile ferate
Oraşul Cîmpeni nu dispune de căi ferate.
Accidente majore rutiere
Urmare a dezvoltării activităţilor comerciale care implică intensificarea traficului şi pe
comunicaţiile rutiere, semnalăm intensificarea traficului pe D.N.74 şi 75, fapt ce poate duce la
accidente grave de circulaţie.
Planul de protecţie şi intervenţie în caz de accident chimic stipulează şi măsurile de
protecţie şi intervenţie în caz de accident chimic produs pe căile rutiere sau feroviare.
Teritoriul oraşului este tranzitat de autovehicule speciale transportatoare de substanţe
chimice (toxice), în special pe D.N. 74,75. Aceste transporturi pot intra şi tranzita oraşul
numai la orele când circulaţia este redusă, ele fiind anunţate din timp pentru a se lua toate
măsurile de prevenire a unor accidente şi intervenţie rapidă când situaţia o impune.
Tranzitarea oraşului se face de regulă pe şoseaua de centură, în cazuri excepţionale se admite
tranzitarea pri centrul oraşului.

2.4. Eşecul utilităţilor publice
Principalele servicii adresate populaţiei şi opereatorilor economici în sistem
centralizat din
Oraşului Cîmpeni sunt distribuţia apei, şi energiei electrice.
Aprovizionare cu apă a oraşului Cîmpeni se face printr-o conductă cu diamentrul 60
cm pe raza oraşului funcţionînd în regim de inel,cu cămine de racorduri la fiecare intersecţie
de stradă În cazul când se produce o avarie intervenţiase poate face prin închiderea vanelor
din zona afectată.
Secţiunea a 3 – a – Analiza riscurilor biologice
Epidemii.
Acest fenomen se accentuează pe timpul unor dezastre de mare amploare sau lungă
durată.
În ultimii 10 ani pe teritoriul oraşului nu am avut semnalate astfel de situaţii,singurele
probleme care au fost semnalate au fost nesemnificative.
În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei unor boli, care dacă
nu sunt oprite în faza incipientă pot deveni epidemii. Acestea sunt: hepatita acută de tip B,
febra tifoidă, leptospiroza, trichineloza.
Având în vedere posibilităţile multiple de apariţie şi evoluţie rapidă a bolilor care pot
deveni epidemii, s-a întocmit “ Planul de protecţie şi intervenţie în caz de epidemii “ care
cuprinde principalele măsuri profilactice şi de intervenţie.
Planul de protecţie şi intervenţie este gestionat de către Direcţia de Sănătate Publică
Alba.
Epizootii.
Gestionarea şi managementul măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii
sunt asigurate de Direcţia Sanitară Veterinară Alba .
Bolile la animale care au evoluat in ultimii 10 ani pe teritoriul oraşului sunt:
- trichineloza;
- pesta porcină ;
- holera aviară
- rabia
Boli cum sunt trichineloza şi rabia sunt transmisibile la om, dar fenomenul nu s-a
produs deoarece s-a intervenit promt şi operativ. De asemenea evoluţia bolilor a fost stopată la
timp fapt pentru care nu s-au transformat în epizootii.
În cazul unor dezastre de mari proporţii şi lungă durată pot apare şi evolua urmatoarele boli
(la animale) care se pot transforma în epizootii:
- febra aftoasă;
- blue tongue;
- antraxul.
Pe raza oraşului Cîmpeni,nu au fost semnalate astfel de cazuri.
Secţiunea a 4 – a – Analiza riscurilor sociale
Riscuri sociale majore pot apare în cazul unor aglomerări de persoane. Principalele
activităţi cu public numeros se înregistrează cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor oraşului
Cîmpeni. Această activitate este principalul generator de riscuri sociale, de aceea în fiecare an

pe timpul desfăşurării lor se iau măsuri speciale de prevenire şi intervenţie. De asemenea
evenimente care pot crea situaţii de pericol pot apare cu ocazia spectacolelor în aer liber sau
desfăşurate în sălile de spectacol din oraşul Cîmpeni.
Un alt punct care poate prezenta un risc social, este târgul unde se desfac mărfuri
industriale şi se comercializează produse alimentare şi tîrgul de animale.
CAPITOLUL IV - ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1 – Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:
a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente ;
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă ;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol ;
d) exerciţii şi aplicaţii.
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii
riscurilor sunt:
a) controale şi inspecţii de prevenire ;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă ;
c) acordul ;
d) asistenţa tehnică de specialitate ;
e) informarea preventivă ;
f) pregătirea populaţiei ;
g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale ;
h) alte forme.

Secţiunea a 2 – a – Etapele de realizare a acţiunilor
- Predezastru – înainte de producerea dezastrului
- Pe timpul producerii dezastrului
- Postdezastru – după dezastru
- Acţiuni pe termen lung

PREDEZASTRU
Activităţiile din această fază se desfăşoară cu scopul de a asigura : realizarea şi
aplicarea măsurilor /acţiunilor de previziune (prognoză) şi prevenirea urmărilor dezastrelor;
protecţia oamenilor, animalelor, resurselor, bunurilor şi valorilor materiale şi culturale;
concepţia şi condiţiile de realizare a intervenţiei; acţiunile pe termen lung.
Activităţii :

1. indentificarea, localizarea şi inventarierea surselor de risc pe baza : studiului zonei
seismice; caracteristicile cursurilor de apă şi construcţiilor hidrotehnice; condiţiilor geologice
şi hidrogeologice; amplasarea obiectivelor de risc (nuclear, chimic, etc)
2. urmărirea evitării efectelor distructive prin: analiza amplasamentelor şi a condiţiilor
existente; restricţii asupra activităţilor în zonele de risc; interdicţii pentru noi amplasamente;
urmărirea respectării cadrului legal de proiectare, execuţie, comportare şi exploatare;
urmărirea existenţei, comletării şi adoptării sistemelor de notificare –informare, supraveghere
şi control
3. evaluarea riscului şi urmării (amplorii) dezastrelor având în vedere: frecvenţa şi
caracteristicile dezastrelor posibile / probabile ; stabilirea /determinarea vulnerabilităţii în
toate domeniile : oameni, animale, resurse,bunuri şi valori materiale, mediului înconjurător,
implicaţii sociale şi morale ; costuri implicate; stabilirea măsurilor pentru
prognozarea/previziunea dezastrelor şi mai ales a urmărilor acestora prin analiza condiţiilor
geografice, geologice, meteorologice (de vreme), structură economică, urbanism, structură
demografică, resurse (necesar şi posibilităţi).
4. urmărirea realizării unor măsuri şi acţiuni de corecţie a caracteristicilor şi condiţiilor
de funcţionare/exploatare în vederea diminuării şi eliminării vulnerabilităţii prin:
consolidare şi refacere; reutilizare şi retehnologizare; investiţii noi în locul celor vulnerabile,
care nu se mai pot corecta; refaceri, amenajări ale unor condiţii de mediu
5. realizarea, completarea şi adoptarea structurilor organizatorice (şefi, inspectori,
comisii, formaţii, unităţi etc.) la toate nivelurile care să asigure planificarea, conducerea
şi coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă : stabilirea structurilor organizatorice;
încadrarea cu personal corespunzător.
6. elaborarea concepţiei de realizare a acţiunilor de protecţie-intervenţie prin:
identificarea acţiunilor de protecţie – intervenţie pe tipuri de risc; elaborarea concepţiei de
desfăşurare a acţiunilor de intervenţie, a celorlalte documente de conducere; elaborarea
măsurilor de asigurare logistică a acţiunilor de intervenţie; stabilirea responsabilităţilor şi a
măsurilor pentru întreaga structură organizatorică; stabilirea măsurilor şi acţiunilor de
protecţie a oamenilor, animalelor, resurselor, bunurilor şi valorilor materiale
7. asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării sistemului de
protecţie – intervenţie: stabilirea necesarului de resurse materiale şi financiare; stabilirea
căilor şi modalităţilor de asigurare a resurselor; planificarea acestora
8. asigurarea instruirii/pregătirii/ antrenării arganismelor /organelor de conducere şi
execuţie destinate intervenţiei în situaţii de urgenţă şi a populaţiei: stabilirea categoriilor
de organisme şi personal care trebuie instruite şi pregătite; elaborarea planurilor de pregătire;
stabilirea formelor de instruire/pregătire; asigurarea resurselor materiale şi financiare
necesare; desfăşurarea instruirii/ pregătirii/ antrenării organelor de conducere şi de execuţie,
precum şi a populaţiei
9. stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acţiunilor de protecţieintervenţie, pe etape: stabilirea domeniului şi scopului acestor reguli; elaborarea regulilor de
comportare; stabilirea unor limite şi valori de referinţă pentru risc şi vulnerabilitate

Prevenirea.
În scopul reducerii gravităţii consecinţelor evenimentului precum şi pentru a elimina
sau diminua pericolul unei eventuale situaţii de urgenţă se vor realiza următoarele acţiuni de
prevenire:
- Evitarea – prin respectarea criteriilor privind amplasarea şi construirea în zona de risc,
respectarea normativelor de proiectare, execuţie şi exploatare;
- Minimizarea – prin realizarea unor construcţii, consolidări, amenajări, dotări suplimentare
destinate să reducă riscul:
- Corectarea – prin realizarea unor amenajări, consolidări, completarea condiţiilor de mediu
care să diminueze efectele;
- Realizarea structurilor organizatorice necesare desfăşurării acţiunilor de protecţieintervenţie;
- Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare;
- Întocmirea planului de protecţie şi intervenţie pe tipuri de risc ;
- Instruirea şi educarea formaţiunilor care vor desfăşura acţiuni de protecţie-intervenţie
şi a populaţiei privind modul de comportare.
Protecţia.
Pentru a asigura protecţia, în etapa predezastru se vor realiza următoarele măsuri şi
acţiuni:
- înştiinţarea ;
- informarea ;
- alarmarea ;
- protecţia individuală şi familială ;
- protecţia colectivă ;
- profilaxia – pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi declanşarea unor epidemii şi epizootii ;
- organizarea şi planificarea asistenţei medicale ;
- supraveghere şi control ;
- protecţia bunurilor, valorilor materiale şi a animalelor ;
- respectarea regulilor de comportare privind protecţia individuală şi colectivă.
ÎN TIMPUL DEZASTRULUI
Activităţile pe timpul producerii dezastrului se desfăşoară cu scopul de a asigura
avertizarea despre producerea evenimentului în vederea minimizării şi realizării protecţiei.
Activităţii
1. asigurarea înştinţării, informării şi alarmării prin : completarea şi pregătirea mijloacelor
de înştiinţare, informare şi alarmare; menţinerea în stare de operativitate a sistemului de
înştiinţare, informare şi alarmare; culegerea/primirea datelor şi informaţiilor despre situaţia de
urgenţă ; alarmarea, constituirea şi informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al oraşului Cîmpeni , precum şi a structurilor constituite pentru intervenţie în vederea
activării lor, raportarea datelor preliminare Centrului operaţional al I.S.U.J. Alba.
2. analiza situaţiei create în urma producerii unei situaţii de urgenţă prin:
primirea/centralizarea datelor şi informaţiilor despre situaţia produsă ; supravegherea şi

controlul surselor de risc ; informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
în legătură cu situaţia creată ; evaluarea pierderilor/distrugerilor provocate de dezastru ;
stabilirea celor mai urgente măsuri de limitare a pierderilor/pagubelor, cercetarea şi căutarea
supravieţuitorilor ; stabilirea necesarului de forţe şi mijloace pentru lichidarea urmărilor
dezastrului
3. luarea hotărârii pentru intervenţie prin: aprobarea rapoartelor de documentare a
membrilor Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni ; stabilirea măsurilor
precise, cu termene şi responsabilităţi precise ; măsuri pentru funcţionarea oportună a fluxului
informaţional; redactarea dispoziţiei pentru trecerea la aplicarea măsurilor de protecţie şi
intervenţie stabilite şi transmiterea acesteia la subunităţile de intervenţie şi operatori
economici.
4. asigurarea protecţiei individuale şi familiale: urmărirea realizării măsurilor şi acţiunilor
de pregătire a locuinţei/gospodăriei ; aplicarea măsurilor şi acţiunilor de protecţie individuală
şi familială
5. urmărirea asigurării măsurilor de protecţie colectivă (de grup): stabilirea măsurilor şi
acţiunilor de protecţie colectivă (de grup), urmărirea asigurării materiale a acestora şi
aplicarea corectă a acestora ; aplicarea restricţiilor de acces, circulaţie şi consum
6. urmărirea asigurării acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, bunurilor şi
valorilor materiale prin: evacuare-relocare, asigurarea condiţiilor şi resurselor necesare
evacuării şi relocării, conform prevederilor planurilor de evacuare; desfăşurarea acţiunilor de
evacuare şi relocare
7. limitarea împiedicării extinderii precum şi înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă :
se vor realiza măsuri şi acţiuni şi protecţie individuală, de grup, precum şi pentru protecţia
bunurilor materiale. Pe timpul producerii dezastrelor, în funcţie de situaţie şi de gradul de
urgenţă se pot executa următoarele acţiuni de :
Protecţie
- proteţia individuală ;
- protecţia familială ;
- protecţia colectivă ;
- supraveghere, control ;
- alarmare (în cazul surprinderii la inundaţii şi accidente chimice) ;
- evacuare ;
- restricţii ;
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei.
Intervenţie:
- cercetare-control ;
- deblocare-salvare ;
- prim-ajutor şi transport victime ;
- asistenţă medicală de urgenţă, spitalizare ;
- înlăturarea avariilor la instalaţii ;
- sprijiniri, consolidări ;
- evacuare/relocare ;
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei ;

- asigurarea deplasării transporturilor în zonele afectate.
POSTDEZASTRU
Activităţile din această perioadă urmăresc asigurarea măsurilor de protecţie şi a
acţiunilor pentru localizarea şi înlăturarea dezastrului cu scopul de salvarea oamenilor şi
diminuarea pierderilor.
Activităţii
1. desfăşurarea activităţilor specifice de conducere pe care le desfăşoară Comitetul
pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni: culegerea de date, analiză, elaborarea
deciziilor şi transmiterea dispoziţiilor pentru intervenţia forţelor destinate pentru intervenţie;
înştiinţarea comitetelor, formaţiilor şi operatorilor economici implicaţi; coordonarea şi
asigurarea cooperării între forţele de intervenţie; notificarea dezastrului; informarea
permanentă a populaţiei prin folosirea mass-media
2. cercetarea – căutarea cu ajutorul elementelor de cercetare ale protecţiei civile şi
subunităţilor specializate pentru: depistarea-supravieţuitorilor şi victimelor (avarii la reţele
de utilităţi; distrugerilor la clădiri; căilor de acces blocate); prevenirea altor pericole
complementare
3. supravegherea şi controlul zonelor afectate pentru: stabilirea priorităţilor, organizarea
cooperării între forţele participante.
4. asistenţa medicală şi psihologică prin: acordarea primului ajutor, a ajutorului medical de
urgenţă pentru oameni şi animale; transportul răniţilor şi spitalizarea acestora; asigurarea
măsurilor de profilaxie în vederea împiedicării şi declanşării unor epidemii şi/sau epizootii.
5. asigurarea asistenţei sinistraţilor prin: organizarea evacuării, transportului, cazării şi
hrănirii la locurile de relocare, organizarea transportului şi distribuţiei apei potabile,
alimentelor şi articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte
6. realizarea măsurilor de pază şi ordine prin: restricţii ale circulaţiei în zonele afectate;
asigurarea pazei obiectivelor importante; îndrumarea circulaţiei
7.

asistenţa religioasă şi a mijloacelor de comunicare cu rudele

Specificul acestei etape îl constituie executarea intervenţiei pentru limitarea şi
înlăturarea urmărilor.
Acţiunile de intervenţie se declanşează luându-se în considerare:
- caracterul evenimentului dezastrului (instantaneu sau progresiv) ;
- situaţia posibilităţilor de acţiune ;
- complexitatea evenimentului.

ACŢIUNI PE TERMEN LUNG.
În scopul înlăturării efectelor inundaţiilor sau furtunilor se stabilesc şi se planifică pe
urgenţe, în funcţie de nevoile social-economice şi de siguranţă a populaţiei, acţiuni pe termen
lung, astfel :
a) Relocare
Prin această acţiune se vor asigura condiţiile de locuit şi activitate a persoanelor
sinistrate a căror locuinţă a fost distrusă sau este de nelocuit.
b) Refacere-reconstrucţie
Acţiunea de refacere-reconstrucţie cuprinde următoarele:
- expertizare ;
- planificarea şi executarea demolării construcţiilor distruse şi a celor avariate care nu mai
asigură siguranţă pentru folosire ;
- curăţarea zonelor blocate de dărâmături ;
- înlăturarea avariilor la căile de comunicaţii rutiere, feroviare, reţeaua gospodăriei comunale ;
- consolidarea unor locuinţe şi a altor categorii de construcţii pentru a asigura utilizarea în
condiţii de siguranţă ;
- refacerea unor construcţii de interes public şi privat, clădiri administrative, cultural-sociale,
spitale, şcoli, etc.;
- construirea unor locuinţe şi edificii de interes administrativ şi social-cultural, în locul celor
demolate;
c) Reabilitare. Restabilire.
Acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul oraşului în scopul de a readuce în stare de
funcţionare normală activităţile publice, sociale, economice, prin:
- reactivarea instituţiilor administraţiei publice, spitalelor, şcolilor şi celorlalte instituţii şi
unităţi afectate;
- reluarea activităţilor de producţie;
- restabilirea capacităţii de acţiune a sistemului de protecţie – intervenţie.
d) Menţinerea condiţiilor de siguranţă.
În scopul de a menţine condiţiile de siguranţă pentru eventualele efecte târzii ale
inundaţiilor, furtunilor, înzăpezirilor, accidentelor de toate felurile, se va continua
desfăşurarea următoarelor activităţi:
- controlul şi supravegherea situaţiei hidrometeorologice;
- controlul factorilor de mediu;
- restricţii de consum a apei, alimentelor;
- restricţii de circulaţie;
- pază, ordine şi îndrumarea circulaţiei;
- prevenirea şi stingerea incendiilor;
- prevenirea epidemiilor/epizootiilor.
Acţiunea se desfăşoară de către membrii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al
oraşului şi formaţiunile specializate.

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă organizează după producerea dezastrelor, echipe
de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea rapidă a efectelor şi a pagubelor
produse, în vederea comunicării acestora eşaloanelor superioare şi iau sau propun măsuri
pentru asigurarea funcţiilor vitale.
Secţiunea a 3 – a – Faze de urgenţă a acţiunilor
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile
serviciilor voluntare şi profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:
a) urgenţa I - asigurată de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului
Cîmpeni;
b) urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „
Unirea „ al Judeţului Alba ;
c) urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe ;
d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului
general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de
amploare şi de lungă durată.
Secţiunea a 4 – a – Acţiunile de protecţie şi intervenţie
a) Informare:
Informarea preşedintelui Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni
despre eminenta apariţie/ producere a unei situaţii de urgenţă .
Informarea se realizează de către şeful Centrului operativ şi/sau operatorii economici
conform funcţiilor de sprijin repartizatecu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi
riscurilor specifice.
b) Înştiinţare:
Înştiinţarea se realizează cu scopul de a activa:
- Centrul operativ cu activitate temporară
- Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni;
- Organismele şi operatorii economici implicaţi în acţiune;
- Formaţiunile destinate să intervină.
c) Avertizarea populaţiei
În scopul prevenirii instalării panicii şi pentru a se asigura realizarea măsurilor de
protecţie şi respectarea regulilor de comportare, populaţia va fi informată despre situaţia
creată prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică .
Sistemele şi mijloacele tehnice de avertizare şi alarmare publică se pun în funcţiune
parţial din
punctele unde sunt amplasate sirenele intrucît pe raza oraşului Cîmpeni nu
există punct de comandă centralizat.şi/sau operatorii economici, conform funcţiilor de sprijin
repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice.
Informarea se realizează la ordinul preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de
Urgenţă al oraşului Cîmpeni, de către persoana desemnată ca purtător de cuvânt şi relaţii cu
mass-media din primărie.

d) Căutarea, cercetarea şi evaluarea efectelor negative .
Acţiunea se execută în zona afectată în scopul de a stabili amploarea dezastrului şi
urmările acestuia.
Se execută de către formaţiunile specializate, regiile autonome, poliţie, unităţile
militare şi operatorii economici.
Datele obţinute sunt centralizate la Centrul operativ cu activitate temporară care
informează Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni şi raportează Cerntrului
Operaţional Judeţean din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
e) Notificarea
Activitatea de notificare se desfăşoară în scopul de a informa eşalonul superior despre
producerea şi urmările dezastrului.
Activitatea se realizează de către Centrul operativ cu activitate temporară al
comitetului, transmiţându-se date despre dezastru şi eventual, solicitându-se sprijin material,
financiar sau de altă natură.
f) Deblocare, descarcerare şi salvarea persoanelor .
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul:
- salvării victimelor de sub dărâmături sau din locurile în care au rămas blocate ;
- deblocarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare ;
- asigurarea condiţiilor de supravieţuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor) ;
- limitarea avariilor ;
- salvarea bunurilor materiale şi animalelor ;
Acţiunea se desfăşoară de către formaţiuni specializate proprii şi ale instituţilor
prevăzute să intervină la fiecare funcţiie de sprijin conform prevederilor HG nr. 2288 din
09.12.2004
g) Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate :
Acţiunea de evacuare se execută din zonele afectate în locaţiile stabilite .
Pe timpul acestei activităţii se va urmării cu precădere :
- asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere în locurile în care acestea vor fi
evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie ;
- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare ;
- evidenţa populaţiei evacuate ;
- asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate ;
- instalarea taberelor de sinistraţi ;
- recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii) ;
- evacuarea animalelor ;
- evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu;
- evacuarea valorilor de tezaur ;
- evacuarea spitalelor, azilurilor de bătrâni şi penitenciarelor ;
- securitatea şi paza zonelor evacuate şi a taberelor de sinistraţi ;

- controlul şi dirijarea circulaţiei
- evacuarea fondului arhivistic naţional
Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată , la
persoanele ale căror locuinţe au fost avariate şi nu mai pot fi locuite până la refacere.
Acţiunea de evacuare se desfăşoară pe raza oraşului , hoteluri, internate, complexe
sportive sau alte spaţii în care se pot asigura condiţii de cazare şi hrănire, asistenţă medicală şi
socială.
Acţiunile se desfăşoară de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi
formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să intervină conform funcţiilor de sprijin,
repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice.
h) Acordarea asistenţei medicale de urgenţă
Prim-ajutor medical
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în urma situaţiei de urgenţă pentru salvarea
victimelor şi transportul răniţilor.
Participă formaţiuni ale S.V.S.U. şi formaţiuni specializate conform repartiţiei
funcţiilor de sprijin . Acestea amenajează puncte de adunare răniţi (P.A.R.).
Pe timpul acestei activităţii se va urmări cu precădere:
- suplimentarea capacităţii de spitalizare - fiecare unitate spitalicească va urmări să externeze
pacienţii care pot continua tratamentul acasă ;
- instalarea spitalelor de campanie ;
- asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă ;
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă ;
- acordarea primului ajutor premedical ( echipajele de prim ajutor de pe unităţile de
descarcerare ale subunităţilor de pompieri şi echipele S.V.S.U.) ;
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical ;
Acţiunea se desfăşoară în afara zonei de distrugeri cu scopul de a asigura recuperarea
(însănătoşirea) victimelor, prin:
- primirea şi trierea răniţilor aduşi de formaţiunile specializate care au acordat ajutorul
premedical;
- completarea ajutorului medical al răniţilor sosiţi de la P.A.R.;
- tratamentul medico-chirurgical de urgenţă în focar (PAR) şi la spital;
- spitalizarea.
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină, conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor specifice şi echipe ale S.V.S.U.
i) Prevenirea îmbolnăvirilor în masă
Se desfăşoară în zona afectată cât şi în afara acesteia în scopul de a asigura prevenirea
apariţiei unor epidemii sau epizootii, ca urmare a prezenţei cadavrelor, reziduurilor menajere
şi altor factori de pericol, şi constă în: dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, vaccinări şi
admninistrarea unor antidoturi, controlul şi supravegherea calităţii surselor de apă, de

alimentare şi a factorilor de mediu; interdicţii sau restricţii de consum; declararea stării de
carantină.
Acţiunea se desfăşoară de către formaţii de specialitate ale Inspectoratului de Poliţie
Sanitară şi Medicină Prevenitivă, Protecţiei Mediului şi ale S.C. APĂ C.T.T.A.
j) Prevenirea şi stingerea incendiilor.
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul de a asigura:
- prevenirea apariţiei unor incendii, ca urmare a avarierii/distrugerii/suprasolicitării
instalaţiilor electrice, de gaze, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile ;
- localizarea şi stingerea incendiilor apărute.
Acţiunea se organizează şi conduce de către forţele specializate ale Grupului de pompieri din
cadrul I.S.U.J Alba .
k) Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate
şi altor resurse
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel:
- asigurarea transportului în comun necesar pentru realizarea evacuării ;
- stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen de
2 ore de la declararea stării de urgenţă ;
- realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea
evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă ;
- asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate ;
- supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto ;
- controlul şi evidenţa auto-evacuării ;
- transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă şi asigurarea logistică a
acestora.
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor specifice şi formaţiile S.V.S.U.

l) Paza, ordinea, îndrumarea circulaţiei, restricţii de circulaţie
Acţiunea se desfăşoară în zonele afectate şi în afara acestora, în locurile de adunare şi
cazare ale sinistraţilor pe itinerariile de deplasare a forţelor de intervenţie, în zona de
carantină, în scopul de a asigura:
- deplasarea fluentă şi rapidă a forţelor şi mijloacelor de intervenţie ;
- desfăşurarea eficientă a acţiunilor de transport şi evacuare a răniţilor şi sinistraţilor ;
- interzicerea accesului în zona de restricţie a persoanelor şi mijloacelor neautorizate sau
neimplicate în acţiuni de intervenţie ;
- evitarea pericolelor de accidente de circulaţie ;
- înlăturarea pericolului de înstrăinare a unor bunuri sau valori materiale publice sau
particulare ;

- evitarea desfăşurării unor acţiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol.
Acţiunile se desfăşoară la ordinul Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului
Cîmpeni şi se organizează şi conduce de către : Poliţia Cîmpeni, Inspectoratul de jandarmi
Alba, filiala Cîmpeni şi comandantul unităţii militare primite în sprijin(01020)
m) Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile
şi amenajările afectate
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată, astfel:
- evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă
urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public ;
- nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă ;
- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate.
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină, conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor specifice şi formaţiuni ale S.V.S.U.
n) Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei , astfel:
- asigurarea apei şi hranei pentru persoane ;
- asigurarea apei şi hranei pentru animale ;
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele
afectate sau evacuate.
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor specifice şi formaţiuni ale S.V.S.U.
o) Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei , astfel:
- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă,
pentru minimum 72 ore ;
- asigurarea energiei electrice ;
- refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei
electrice ;
- refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport ;
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor specifice, formaţiuni specializate a operatorilor economici care
administrază aceste reţele şi formaţiuni ale S.V.S.U.

p) Efectuarea depoluării şi decontaminării
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel:
- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie ;
- aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare
pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie ;
- efectuarea depoluării şi decontaminării ;
- stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor
privind contaminarea teritoriului ;
- stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării ;
- asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare
pentru realizarea decontaminării şi depoluării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor ;
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea
stării de sănătate a populaţiei ;
- efectuarea decontaminării populaţiei ;
- realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale ;
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea
cursurilor de apă.
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor specifice şi formaţiuni ale S.V.S.U.
q) Înhumarea cadavrelor
Acţiunea se desfăşoară în zonele de distrugeri, în timpul acţiunilor de deblocare, prin
degajarea şi scoaterea cadavrelor de sub dărâmături.
Cadavrele se depun temporar într-un loc dinainte stabilit pe timpul desfăşurării
acţiunilor de deblocare-salvare, de către conducătorii acţiunilor de intervenţie.
După identificarea şi întocmirea formalităţilor de deces, cadavrele se înhumează prin
grija familiei şi/sau a primăriei oraşului;
r) Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi
religioasă
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel :
- acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată ;
- asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă prin resursele şi infrastructura proprie, şi prin
Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie ;
- acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, operatori economici,
instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate ;
- stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială ;
- acordarea asistenţei religioase şi sociale ;
- acordarea asistenţei psihologice.
Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să
intervină conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a
pericolelor şi riscurilor specifice şi formaţiuni ale S.V.S.U.

FORŢE PARTICIPANTE
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă - execută, cu forţe proprii sau în
cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere,
cercetare, evacuare, adăpostire, căutare-salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau
asistenţă medicală de urgenţă, protecţie N.B.C. şi decontaminare, transport de apă, iluminat,
protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru
supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de
urgenţă.
Centrul Operativ cu activitate temporară asigură personal de specialitate pentru
desfăşurarea activităţii Punctului de Înştiinţare şi Alarmare – punctul de comandă al oraşului
Cîmpeni.
Unităţile şi subunităţile MAp.N.:
Participă cu forţele proprii, cu tehnică şi alte facilităţi la realizarea acţiunilor de
intervenţie, în limita disponibilului şi a prevederilor regulamentare pentru:
- executarea lucrărilor de amenajare genistică, indiguiri, deblocări căi de acces, demolări,
sprijiniri, cu personal şi utilaje specifice ;
- salvarea victimelor ;
- asigurarea cazării, hrănirii şi îmbrăcămintei sinistraţilor în limita disponibilităţilor ;
- evacuarea, transportul sinistraţilor, alimentelor, altor produse strict necesare populaţiei
afectate ;
- aprovizionarea cu apă potabilă ;
- asigurarea asistenţei medicale.
În acest sens, comandantul Unităţii Militarer Cîmpeni 01020, stabileşte şi asigură
unitatea militară pentru intervenţie, precizând efectivele, tehnica, materialele şi alte resurse
necesare.
De asemenea ia măsuri de instruire specifică a acestei unităţi .
POLIŢIA ORAŞULUI CÎMPENI:
- participă cu forţele proprii şi tehnica din dotare la acţiunile specifice de protecţieintervenţie, la nivelul oraşului ;
- participă din primele momente la acţiunile de salvare şi evacuare a persoanelor şi
valorilor deosebite aflate în pericol ;
- iniţiază măsurile ce se impun pe linia organizării circulaţiei autovehiculelor stabilind
itinerare de bază şi de rezervă pentru unităţile care îndeplinesc misiuni speciale în zonele
afectate cât şi rute ocolitoare pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier ;
- supraveghează îndeaproape acţiunile de evaluare, depozitare şi asigurare a
materialelor supuse autorizării (arme, muniţii, substanţe toxice, explozive, radioactive)
precum şi recuperarea armamentului şi muniţiei de la deţinătorii legali care au decedat ;
- asigură în timp operativ informaţiile necesare organismelor de decizie şi forţele de
intervenţie despre situaţia din raioanele cu distrugeri, în vederea creşterii eficienţei combaterii
efectelor distructive ;
- asigură priorităţi de deplasare pentru mijloacele de intervenţie specifice (pompieri,
protecţie civilă, autosanitare, specialişti, etc,) ;
- conlucrează permanent cu organele de administrare a drumurilor pentru delimitarea,
semnalizarea şi degajarea căilor de comunicaţii afectate, în ordinea importanţei ;

- supraveghează direct şi prin reţeaua informativă realitatea datelor raportate de
conducerile operatorilor economici în legătură cu pagubele cauzate, pentru prevenirea
însuşirii valorilor şi acoperirii fraudelor.
- previne şi combate specula cu produse alimentare, combustibili, medicamente şi alte
produse de strictă necesitate, precum şi stocarea nejustificată a acestor produse.
Direcţia de evidenţă a persoanelor (Primăria oraşului Cîmpeni)
Asigură forţele şi mijloacele necesare pentru identificarea cadavrelor şi evidenţa
populaţiei afectate.
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba –SECŢIA CÎMPENI
Participă cu forţe şi mijloace proprii la realizarea acţiunilor specifice de protecţieintervenţie ;
Stabileşte unităţile şi formaţiunile proprii care se planifică pentru realizarea acţiunilor
de protecţie-intervenţie, în mod deosebit pentru :
- paza raioanelor de adunare şi cazare a sinistraţilor şi populaţiei evacuate;
- paza locurilor de adunare a cadavrelor ;
- paza obiectivelor afectate ;
- salvarea victimelor din raioanele de distrugeri ;
- menţinerea ordinii în locurile de adunare a sinistraţilor şi de distribuirea
alimentelor şi îmbrăcămintei ;
- limitarea accesului populaţiei în zonele afectate.
Direcţia de Sănătate Publică
- asigură personalul şi aparatura necesară gestionării globale a acţiunilor specifice de
protecţie-intervenţie la nivelul oraşului pentru victimele din zonele afectate ;
- stabileşte şi asigură unităţile medicale şi personalul care urmează a funcţiona în
sistemul de urgenţă în cazul dezastrelor, indiferent de forma de proprietate publică sau privată
;
- asigură personalul, materialele, medicamentele şi mijloacele necesare pe linie
medicală şi pentru prevenirea epidemiilor.
Agenţii economici, regiile de interes local şi naţional
(S.C. Arieşul Cîmpeni,Sc Crinul , ; S.C. Apă C.T.T.A - filiala Cîmpeni,. ; Serviciul de
salubrizare Cîmpeni , S.C SDFEE –filiala Cîmpeni ;ROM TELECOM-filiala Cîmpeni ;
S.G.A. Alba, ).
- constituie şi asigură mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi le menţin în
stare operativă ;
- realizează reţelele de monitorizare şi control cu aparatura proprie, specifică pentru
intervenţie în cazul dezastrelor, asigură funcţionarea mijloacelor de transmisiuni-alarmare din
dotare.
Execută lucrări şi servicii de interes public în situaţiile de urgenţă ;
- agenţii economici importanţi din punct de vedere al protecţiei civile vor înfiinţa
servicii private pentru situaţii de urgenţă şi vor avea pe fiecare schimb de lucru, subunităţi de
intervenţie din cadrul serviciilor proprii.

CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE
Conducerea acţiunilor de protecţie-intervenţie în cazul inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotenice, se realizează de către
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni.
Convocarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni se va face la
ordinul primarului, care este preşedintele comitetului, pentru a stabili măsurile ce se impun
pentru înlăturarea urmărilor . Conducerea forţelor şi mijloacelor fiecărui organism component
al comitetului se va realiza strict de către organul de conducere al organismului respectiv.
Conducerea acţiunilor de protecţie-intervenţie se va desfăşura pe etape şi va cuprinde :
- culegerea, centralizarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor despre dezastru ;
- analiza situaţiei create ;
- mărime, amploare ;
- evaluarea urmărilor, pierderilor şi distrugerilor ;
- evaluarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare ;
- evaluarea nevoilor de sprijin ;
- stabilirea celor mai urgente măsuri (alarmare, evacuare, restricţii) ;
- elaborarea deciziei pentru intervenţie şi transmiterea dispoziţiunilor de intervenţie (acţiune) ;
- organizarea cooperării ;
- coordonarea, conducerea şi controlul desfăşurării acţiunilor ;
- elaborarea sintezelor şi rapoartelor pentru eşaloanele şi organismele interesate ;
- elaborarea comunicatelor de informare pentru populaţie şi transmiterea lor prin mass-media ;
- analiza stadiului de realizare a măsurilor stabilite.
Conducerea se va realiza atât de la nivelul Primăriei oraşului Cîmpeni cât şi în teren,
în zonele afectate.
Declanşarea sistemului de alarmare se execută în situaţia existenţei pericolului de
inundaţii, când la principalii parametrii măsuraţi şi la observaţiile efectuate, s-au atins brusc
praguri critice de periculozitate.
Responsabilităţile privind luarea deciziei de alarmare în cazul pericolului de inundaţie
sunt următoarele:
- în situaţia când există pericolul de cădere iminentă a barajelor de pe Râul Arieş, sau
căderea s-a produs, decizia de alarmare este luată de personalul operativ de la baraj, pentru
zona restrânsă pentru pericol maxim, care este parcursă de unda de rupere în maximum 10
minute pentru întreaga zonă afectată;
- în cazul unei goliri preventive care afectează zona din aval, decizia este luată de
conducerea Filialei Teritoriale C.N.”Apele Române” –filiala DAMB Tîrgu Mureş şi se
anunţă toţi factorii importanţi;
- în cazul unei manevre greşite la instalaţia de golire, soldată cu pierderea unei
cantităţi de apă care poate afecta zona din aval, decizia este luată, după caz, de personalul
operativ de la baraj şi de şeful Sistemului Hidrotehnic.
PROCEDURI DE LUCRU ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
La producerea unei situaţii de urgenţă, anunţarea preşedintelui Comitetului pentru
Situaţii de Urgenţă al oraşului Cîmpeni (primarul) se poate face :
- la simţirea mişcării seismice - în caz de cutremur

De către Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "
Unirea " al judeţului Alba - prin Compartimentul de protecţie civilă în următoarele situaţii:
- la primirea unei avertizări privind iminenţa unei situaţii de urgenţă ;
- la declanşarea unor incendii de proporţii ;
- la producerea unor situaţii de urgenţă datorate: inundaţiilor, accidentelor, exploziilor,
avariilor, alunecărilor sau prăbuşirilor de teren, îmbolnăvirilor în masă, prăbuşiri ale unor
construcţii, instalaţii ori amenajări, tornade, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte
calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori
favorizate de factori de risc specifici ;
- de către agenţii economici, conform funcţiilor de sprijin repartizate cu
responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice.

Intocmit Sarbu Simion

ANEXA 2

ATRIBUTIUNILE
AUTORITATILOR SI RESPONSABILILOR CUPRINSI IN
PAAR

Fisa 1. Primarul – presedintele C.L.S.U.
- coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
- urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor
de înştiinţare şi alarmare în situaţii de urgenta;
- răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de
urgenta;
- solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgentă;
- exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
- asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în
situaţii de urgenta, precum şi distribuirea celor primite
- coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de
situaţiile de urgenta;
- stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării
cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
- dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
- cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în
probleme de interes comun Bistra,Sohodol,Vadu Moţilor,Abrud,Roşia
Montană,etc.
- gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi
materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.
- asigura conditii de functionare a permanentei la primarie;

Fisa 2.- Comitetul local pentru situatii de urgenta
- informează prin centrul operaţional judeţean,, privind stările potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
- evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru
gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;

- declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale;
- analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
- informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
- îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele
şi organele abilitate.

Fisa 3 – Centrul operativ cu activitate temporara

- centralizează şi transmit operativ la Centrul Operaţional al Inspectoratului
Judeţean date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă;
- monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul Judeţean şi
celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
- urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
- asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum
şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative
implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă , cu dispeceratele integrate
pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor
care intervin în acest scop;]
- centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de
sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
- gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;

- îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor
de urgenţă, prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru ;

Fisa 4- Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
- Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi
măsurilor de prevenire, care constă în:
o stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi
efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu
substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii;
o asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de
specialitate adecvate locurile în care se execută diverse lucrări
cu grad ridicat de periculozitate;
o sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru
realizarea activităţii de prevenire;
o sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea
intervenţiei în situaţii de urgenţă;
o acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a
oricărui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau
adus la cunoştinţă de alte persoane;
o informează conducerea primăriei, personalul inspecţiei de
prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean Alba, asupra încălcărilor normele de prevenire şi starea
de pericol, făcând propuneri menite să înlăture pericolul;

- Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de
explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe
teritoriul comunei.
o participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a
reţelei şi a surselor de alimentare cu apă;
o evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri
inundate;
o menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi
absorbţie a apei.
- Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor
provocate de dezastre:
o în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale
instalaţiilor tehnologice de pe raza comunei . De asemenea vor fi
însuşite cunoştinţele minime necesare despre instalaţiile de
alimentare cu energie electrică, gaze, apă şi canalizare;

o stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor, în
situaţia în care datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele
de apă folosite pentru stingerea incendiilor ;
o participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la
deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării
mijloacelor tehnice pentru intervenţii, în situaţii de urgenţă;
o participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii
tehnologice sau de stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării
instalaţiilor cu apă.

ANEXA 3

RISCURI
POTENTIALE CARE POT AFECTA ZONA DE
COMPETENTA A ORASULUI CIMPENI
Nr. crt

Localitatea

Riscuri potentiale

-Riscuri naturale:
- inundatii
- furtuni , tornade , seceta ,
inghet

1.
Cîmpeni

- alunecari de teren
-Riscuri tehnologice :
- transport de materiale
periculoase
-Riscuri biologice

-Riscuri de incendii

Obs

ANEXA 4

Tabel
cuprinzand obiectivele care pot fi afectate de producerea unei
situatii de urgenta
Nr .
crt

1.

Zona inundabila
Curs de apa
Localitate
Râul Arieş,mal dreptlocalitatea Cîmpeni

2.

Râul Arieş,mal stânglocalitatea Cîmpeni

3.

Pârâul Valea Caselorlocalitatea Cîmpeni

4.

Pârâul Valea Bistriilocalitatea Cîmpeni

Denumirea obiectivelor din zona
inundabila
15 case,18 anexe gospodăreşti,2
Obiective sociale-şcoală,Sedii
administrative(primărie,poliţie etc),5
obiective economice 1 km. DC,6 km.
străzi,1 km. reţele de alimentare cu
apă,1km.reţele electrice,1 km. Reţele
de telefon,10 ha. terenuri
agricole(grădini,livezi,păşuni,arabil),2
ha. păduri,4 poduri.
150 case,180 anexe gospodăreşti,1
obiective sociale(şcoală),2 sedii
administrative(primărie,poliţie),5
obiective economice 5 km DN,12 km.
străzi,6km.Utilităţi,10 km. reţele de
alimentare cu apă,,10 km. reţele
electrice,12. km. reţele telefon,8 ha.
Terenuri agricole
(grădini,livezi,păşuni,arabil)
-4 poduri
130 case,130 anexe gospodăreşti,1
obiective sociale(şcoală),2 km.DC,2
km. Străzi,0,5 km.Utilităţi,1 km.reţele
de alimentare cu apă,4.km.reţele
electrice,3 km. Reţele telefon,3,5 ha.
Terenuri
agricole(grădini,livezi,păşuni,arbori).1
ha.păduri,22 podeţe.
28 case,25 anexe gospodăreşti,1
obiective sociale(scoală),1 obiective
economice,4 km. DC,3 km. Drumuri
forestiere,5 km. Reţele electrice,3 km.

Obs

5.

Pârâul Abrudellocalitatea Cîmpeni

6.

Torentul.Pârâul
Brătinesei- localitatea
Cîmpeni

7.

Torentul. Pârâul
Dealului-localitatea
Cîmpeni

Reţele telefon,25 ha.terenuri
agricole(grădini,livezi,păsuni,arabil),3
ha.păduri,10 podeţe şi punţi.
25 case,20 anexe gospodăreşti,1 km.
DN,1 km. Reţele de alimentrare cu
apă,1 km.reţele electrice,1 km. Reţele
de telefon,6 ha. Terenuri
agricole(grădini.livezi,păşuni,arabil)
-1 pod
20 case,15 anexa gospodăreşti,0,5 km.
Străzi,0,5 km. Reţele de alimentare cu
apă,0,5 km.reţele electrice,0,5 km.
Reţele de telefon,2 ha terenuri
agricole(grădini,livezi,păşuni,arabil)
-2 ha. Păduri
-6 podeţe
-10 case
-10 anexe gospodăreşti-0,5 km. Străzi
-0,5 km.reţele de alimentare cu apă
-1 km.reţele electrice
-0,5 km. Reţele de telefon
-2 ha.terenuri
agricole(grădini,livezi,păşuni,arabil)

ANEXA 5
SCHEMA

fluxului informaţional operativ – decizional
pentru situaţii de urgenţă
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
ALBA
Tel. 0258-817062 Fax. 0258-811382
Centrul operaţional pentru Sit.Urgenţă
Tel. 0258-810497 Fax. 0258-810425

112
Grupul de suport tehnic pentru situaţii de
urgenţă
generate de inundaţii
Sistemul de Gospodărire a Apelor
ALBA
Tel. 0258-833356,833578
Fax. 0258-834428

Inspectoratul pt. Situaţii de
Urgenţă „UNIREA” al Judeţului
ALBA
Tel. 0258-810497, 811891

112
Fax. 0258-810425,816191

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
CÎMPENI
TEL:0258771215

Centrul operativ cu act. temporară

Politia
0258771913

Dispensar
uman
0258771715

Dispensar
veterinar
0258771514

FORTE DE SPRIJIN
Inspectoratul pentru situatii de
Urgenta
Poliţia Cîmpeni
Insp.de Jandarmi Alba
Ag.de Protectie a Mediului Albafil.Cîmpeni
Comisariatul Garzii de Mediu Alba
S.G .A Alba filiala Cîmpeni
D.S.V Alba filiala Cîmpeni

Telefon
810411

813290
771665
771711

Medicină preventivă

771886

771913
812318
813248

Scoala gen.
0258771359

Oficiul
postal
931
/0258
771174

District
silvic
771722

S.V.S.U
771215

Sate apartinatoare :

Cîmpeni.
-Bonceşti,Borleşti,Boteşti,Certege,Coasta Vîscului,Dănduţ,Dealul
Bistrii,Dealul Capsei,Dric,Faţa
ANE
Abrudului,Floreşti,Furduieşti,Mihoieşti,Motorăşti,Peste
Valea
XA 8
Bistrei,Poduri,Sorliţa,Tomuşeşti,Valea Bistrii,Valea Caselor,Vîrşi.
-

AN
EX
A6

LOCURI SI SPATII DE EVACUARE IN CAZ DE URGENTA

Denumirea amplasamentului

Adresa

Dist.
faţă de oraş
(km)

Nr.
camere

Nr.persoane
ce pot fi
adăpostite

Capacităţi
preparare
servire
hrană
hrană

Sursă
energie

LOCALITATEA CIMPENI
Grup Scolar Forestier
Colegiul Naţional Avram Iancu
Hotel Tulnic
Total

Cmpeni,str.Izvoarelor
Cimpeni,str.Oituz
Cîmpeni

1
0,7
0

4
6
30
40

80
100
250

DA
DA
DA
430

DA
DA
DA

electrica
electrica
electrica

Obs.

Anexa 7

TABEL
CU STOCUL DE MIJLOACE SI MATERIALE DE APARARE EXISTENTE

1
2
3
4
.
5
.

PRIMARIE
S.C. MONTANA
S.A.
S.C. Transilvania
Producţion S.A.
Sc Arieşul SA
SDFEE Sucursala
Cîmpeni

S - 1500

S – 1800

Cilindru compactor

5

7

8

10 – 20

Până la 10 KW

10 – 100 KW

Peste 100 KW

Electric

Autogen

Autoîncărcătoare

Motocompresoare

Dacia (sau alt tip
)

Fiat

Iveco

Autoizoterme

Leau

Autobuze

Tractor cu remorcă

Autocamioane

Autogreder

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
1
1

1

1

VICEPRIMAR
GIURGIU MARCEL

1
2

1
1

1

3
7
1

38

2

2

1

2

4

1

2

1

1

1

1
1

INTOCMIT
SÂRBU SIMION

46

3
9

Autoturisme ( teren )

S - 1300

5

Autoutilitare

S - 650

4

Trailer

Macara - turn

3

Autocisterne

20 -40

Autosanitare

16

Aparat de
sudură

10

Grup electrogen

5

2

Autobasculante
(capacitate în To )

Buldozere

Peste 1,5

1

Automacarale
(capacitatea în To)

1,25 – 1,5

Agenţi
Economici

Escavatoare
(capacitatea cupei
în m.p. )

0,8 –1,0

Capacităţi
tehnice

0,1 –0,6

N
r
c
rt

40

