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               2012 
ROMÂNIA Anexă la H.C.L. 4/2012 
Jud.Satu Mare 
Comuna  APA 
 

PLANUL DE ANALIZ Ă 
ŞI 

ACOPERIRE A RISCURILOR 
 

CAPITOLUL I 
 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde,riscurile potenţiale identificate la 
nivelul comunei APA, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor 
respective. 
 Scopurile PAAR sunt 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 prevenire 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 PAAR sunt : 
- 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; 
- amplasarea şi dimensionarea forţelor destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea 
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 
- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de 
urgenţă. 
 

CAPITOLUL II. 
 

Caracteristicile unităţii administrativ- teritoriale 
1.Amplasarea geografică şi relief 
a.) Suprafaţa totală a comunei este de 4.917 ha, ea se situează în partea nord-vestică a ţării, 
respectiv în extremitatea nord-vestică a teritoriului judeţului.Se învecinează cu comuna Mediesu 
Aurit ( la N-V), localitatea Medies Raturi (la N), cursul raului Somes (la S-V), raul Somes(la S), 
orasul Seini-judetul Maramures (la S-E) şi localitatea Viile Orasului Nou (la N-E) 
b.) Formele de relief predominante sunt campiile cu aspectul general de ses. 
c.) Predomină solurile luto-nisipoase si argiloase. 
2.Caracteristici climatice 
a.) Pe fondul climatului temperat continental moderat , se află sub influenţa maselor de aer 
vestice , umede şi cu variaţii termice moderate ale temperaturi aerului între vară şi iarnă . 
b.) Precipitaţiile medii anuale totalizează o cantitate de 600-700 mc din care precipitaţiile solide 
căzute în sezonul rece determină acoperirea solului cu strat  de zăpadă timp de 45-65 
zile.Cantităţile maxime căzute in 24 de ore care pot declanşa viituri locale ; inundaţii , 
înregistrează circa 100-140 mc/24 de ore. 
c.) Temperatura medie anuală a aerului variază între 10-11 grade C, în luna ianuarie, iar în iulie 
înregistrandu-se peste 20 grade C. 
d.) Fenomenele meteorologice extreme specifice comunei sunt furtunile (în perioadă de vară) şi 
viscolele(în perioadă de iarnă). 
3.Reţeaua hidrografică 
a.) Apele curgătoare ce brazdează teritoriul comunei sunt reprezentate de raul Somes si canalul 
Seinel , precum si lacul Balastiera Apa. 
Albiile lor meandrate şi puţin adâncite , determina numeroase areale cu exces de umiditate . 
Artera raului Somes fiind indiguita pe toata suprafata comunei, în scopul reduceri riscurilor de 
inundaţii, dar apar suprafeţe cu exces de umiditate si baltiri datorita drenajului natural de 
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suprafata si subteran redus precum si a panzei freatice aflate la mica adancime(2-3m).Cu toate 
acestea se estimeaza ca majoritatea teritoriului comunei(peste 4000 h) poate fi supus inundatiilor 
in cazul viiturilor maxime sau a unor accidente hidrotehnice. 
4.Populaţie 
a.) Numărul total al populaţiei este 2.942 de locuitori, cu un total de 1.021 de familii. 
5.Căi de transport 
a.)   Comuna Apa dispune de urmatoarele cai de comunicatie: 
           -drumuri nationale: DN.1C (E.58). 
 -drumuri judeţene: DJ.192, in prezent impracticabil intre localitatile Apa si Mediesu 
Aurit; 
 -drumuri comunale: DC. 
           -calea ferata C.F.R. Satu-Mare---Baia-Mare. 
6.Dezvoltarea economică 
În cadrul comunei Apa aproximativ 28% din populaţia adultă este pensionara.Marea majoritate a 
populaţiei activă este încadrata în muncă la firmele cu profil în domeniul lucrărilor de construcţii 
din cadrul municipiului Satu Mare sau Baia-Mare.Cealată parte a populaţiei activă se ocupa cu 
agricultură-cultivarea produselor agricole,creşterea animalelor,în general pentru nevoi 
proprii.Un mic procentaj din cadrul populaţiei active, este  încadrat la instituţiile publice şi 
operatorii economici,care funcţionează pe raza comunei. 
7.Infrastructuri locale. 
a.) Instituţiile publice din comună sunt:primăria locală, şcolile cu clasele I-VIII.din cele doua 
localităţi aparţinătoare(Apa si Someseni),unitatea C.E.C si R.A. Posta Romana. 
b.) Reţele de utilităţi sunt:reţelele de transport a energiei electrice, reţeaua de gaz,televiziunea 
prin cablu si telefonia mobila. 
c.) În cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiilor de urgenţă,situaţie în care se necesită 
evacuarea unei părţi a populaţiei,locurile în care se asigură adunarea şi cazarea populaţiei 
sinistrate sunt: căminele culturale  şi şcolile cu clasele I-VIII de pe raza comunei. 
 

CAPITOLUL III. 
 

Analiza riscurilor generatoare  de situaţii de urgenţă 
 Principalele tipuri de riscuri naturale şi biologice generatoare de situaţii de urgenţă,care 
prin iminenţa ameninţării sau producerii acetora ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii 
populaţiei,animalelor,valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu, şi care ar 
putea acţiona pe teritoriul comunei Apa,sunt următoarele: 
 a.) fenomene meteorologice periculoase; 
 a1.) inundaţii datorită revărsării cursului raului Somes care tranziteaza teritoriul comunei 
Apa; 
  a2.) furtuni,viscole; 
 b.) incendii de păsune care pot afecta localitatile Apa si Someseni; 
 c.) epidemii; 
 d.) epizootii (zoonoze). 
a.)Fenomenele meteorologice periculoase se pot manifesta în orice loc din cadrul comunei,iar 
frecvenţa de manifestare ale acestora se intensifică în perioadele de vară şi iarnă.Posibilitatea 
apariţiei acestora sunt transmise  prin avertizările meteorologice emise de Agenţia Naţională de 
Meteorologie, prin intermediul I.J.S.U. Satu Mare.Aceste fenomene meteorologice pot declanşa 
inundaţii datorită revărsărilor cursurilor de apă de pe teritoriul comunei . 
a1.)Inundaţiile se manifestă cu precădere în luncile vaii raului Somes,afectand,fâneţe naturale şi 
suprafeţe agricole,mai putin case de locuit datorita indiguirilor.Posibilitatea apariţiei acestora 
sunt transmise prin avertizările hidro-meteorologice de catre A.N.M. şi I.N.H.G.A., prin 
intermediul I.J.S.U.Satu Mare.În funcţie de situaţia creată C.L.S.U. va decide  asupra necesitaţii 
evacuării populaţiei,animalelor şi bunurilor materiale,instalării eventualelor tabere de sinistraţi şi 
luarea unor măsuri de protecţie suplimentare. 
a2.)Furtunile şi viscolele se manifestă în general în perioadele de vară respectiv iarnă,iar locul 
de producere ale acestora este inprevizibil.Probabilitatea producerii acestora sunt transmise de 
A.N.M. şi I.N.H.G.A.,prin intermediul I.J.S.U.Satu Mare.Vis a vis de avertizările hidro-
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meteorologice, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă va analiza situaţia creată şi va decide 
asupra măsurilor care vor trebui întreprinse (eventualele evacuări,obiective afectate). 
b.)Incendiile de pasune se pot produce cu precădere,în apropierea zonelor populate si în 
vecinătatea parcelelor agricole.Frecvenţa de manifestare ale acestora este mai mare în perioadele 
de veri secetoase şi cu temperaturi ridicate dar si primavara cu ocazia arderii miristilor si 
resturilor vegetale.În funcţie de amploarea şi gravitatea evenimentului se va decide asupra 
măsurilor de primă urgenţă si asupra necesităţii eventualelor forţe de sprijin. 
c.)Epidemii/epizootii-în ultimii ani îmbolniviri în masă, din cauza bolilor contagioase, nici în 
rândul populaţiei  şi nici în rândul animalelor  nu au fost semnalate.În cazul apariţiei a vreun 
semn suspect, cadrele medicale şi veterinare vor lua măsurile necesare pentru prevenirea, 
limitarea şi contracararea propagării microbiilor sau trupurilor de viruşi cauzatoare de 
îmbolnăviri în masă. 
 Zonele de risc crescut sunt zonele inundabile din lunca Somesului. 
 

CAPITOLUL VI. 
Acoperirea riscurilor 

SECŢIUNEA 1 
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie 

 
 Această activitate constă în stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie,în funcţie de 
evoluţie probabilă a situaţiilor de urgenţă,definirea obiectivelor,crearea de scenarii pe baza 
acţiunilor de dezvoltare,a premiselor referitoare la condiţiile viitoare,selectarea cursului optim de 
acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie,luarea deciziei şi transmiterea acesteia la 
structurile proprii şi cele de cooperare. 
 Evitarea manifestării riscurilor,reducerea frecvenţei de manifestare ori limitarea 
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
 a.) recepţionarea şi analizarea datelor meteo,seismici,de mediu,hidrografici etc.transmise 
de oficialităţile competente; 
 b.) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice zonei de competenţă şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
 c.) activităţi preventive ale autorităţilor prin:controlul respectării normelor la obiectivele 
locale,îndrumarea şi sprijinirea populaţiei în aplicarea normelor prin controlul gospodăriilor 
individuale,desfăşurarea unei activităţi instructiv-educative neîntrerupte în rândul populaţiei; 
 d.) exerciţii, aplicaţii. 
 Activităţile preventive planificate,organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 
sunt: 
 -controale la operatorii economici şi gospodăriirile populaţiei din zona de competenţă; 
 -asistenţa tehnică de specialitate; 
 -informarea preventivă a populaţiei; 
 -pregătirea populaţiei prin exercitii si simulari; 
 -constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale. 
 Primăria comunei Apa dispune de următoarele forţe şi mijloace de intervenţie:                                           
-serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă de categ. a-II-a.,compus din: 
şeful serviciului voluntar,2 mecanici motopompisti, compartimentul de prevenire(10 persoane),2 
grupe de intervenţie(5 persoane într-o grupă),echipa de transmisiuni-alarmare(3 
persoane),echipa de cercetare-căutare(4 persoane), echipa de deblocare-salvare(5 
persoane),echipa de evacuare(5 persoane),echipa sanitar-veterinară(4 persoane). 
 -2 bucati motopompă de stins incendiu tip HONDA cu accesorii; 
           - 5 tractoare cu remorca si 5 autoturisme ( ale cetatenilor din comuna ) 
 -adăposturi de protecţie civilă familiale; 
 -zona de acoperire a riscurilor este identică cu zona de competenţă(raza comunei). 
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SECŢIUNEA a 2-a 
Etapele de realizare a acţiunilor 

 
 Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni: 
 -alarmarea şi/sau alertarea Comitetului Local şi al serviciului voluntar; 
 -informarea organelor ierarhic superioare(Comitetul Judeţean,IJSU. Satu Mare) 
 -deplasarea la locul intervenţiei; 
 -intrarea în acţiune a forţelor,amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului 
preliminar de intervenţie; 
 -transmiterea dispoziţiilor preliminare de către preşedintele CLSU. 
 -recunoaşterea,analiza situaţiei,luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
 -evacuarea,salvarea şi/sau protejarea persoanelor,animalelor şi bunurilor; 
 -realizarea,adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
 -localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
 -înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
 -stabilirea cauzei producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat evoluţia 
acestuia; 
 -întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
 -retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
 -restabilirea capacităţii de intervenţie; 
 -analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
 

SECŢIUNEA a  3-a 
 

Acţiunile de protecţie intervenţie 
 Grupele de intervenţie şi echipele specializate acţionează conform domeniului lor de 
competenţă,pentru: 
 a.)salvarea şi/sau protejarea oamenilor,animalelor şi bunurilor materiale,evacuarea şi 
transporul victimelor,cazarea sinistraţilor,aprovizionarea cu alimente,medicamente şi materiale 
de primă necesitate; 
 b.) acordarea primului ajutor medical şi psihologic,precum şi participarea la evacuarea 
populaţiei şi a operatorilor economici afectaţi; 
 c.) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei 
de urgenţă specifice; 
 d.) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
 e.) diminuarea şi/sau eliminarea  avariilor la reţelele şi clădiri cu funcţiuni 
esenţiale:primăria locală,dispensarul medical,dispensarul sanitar-veterinar,rezervorul de apă 
potabilă,clădirile învăţământului primar din comună; 
 f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu 
mijloacele din dotare. 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
Instruirea 

 La nivel de comună  instruirea Serviciului voluntar şi a populaţiei se realizează conform 
Planului de pregătire profesională a SVSU.,respectiv în şedinţele lunare organizate cu membri 
S.V.S.U. si semestriale organizate cu populaţia şi periodic cu ocazia controalelor efectuate la 
gospodăriile individuale. 
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SECŢIUNEA a 5-a 
 

Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 
 

 Informarea secretariatului tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă şi a centrului operaţional al IJSU Satu Mare asupra locului producerii unei situaţii de 
urgenţă,evoluţia acestuia,efectelor negative produse,precum asupra măsurilor luate se realizează 
prin rapoarte operative. 
 În vederea stabilirii etapelor şi fazelor optime ale acţiunilor preventive şi de 
intervenţie,comitetul local pentru situaţii de urgenţă  are obligaţia să asigure preluarea şi 
analizarea datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice de la organismele cu 
responsabilitate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de  urgenţă. 
 

CAPITOLUL V 
Resurse umane,materiale şi financiare 

 Resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a 
riscurilor se realizează,prin planurile de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
 Consiliul local are obligaţia, conform reglementărilor în vigoare,să prevadă anual,în 
bugetele proprii,fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane,materiale şi financiare 
necesare analizei şi acoperirii riscurilor. 
 În funcţie de categoriile de riscuri identificate,mecanismele şi condiţiile de 
producere/manifestare,de amploarea şi efectele posibile ale acestora,comitetul local va analiza 
situaţia creată şi dacă constată că capacitatea de răspuns a SVSU este depăşită,propune 
preşedintelui acestuia necesitatea solicitării for ţelor de sprijin cu mijloacele necesare de 
prevenire şi combatere a riscurilor,astfel: 
 -inspecţii de prevenire; 
 -servicii profesioniste; 
 -formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare; 
 -formaţiuni de protecţie civilă:echipe de căutare-salvare,NBC.şi pirotehnice; 
 -alte formaţiuni de salvare:Crucea Roşie, scafandrii profesionişti,etc.; 
 -grupe de sprijin. 
 Pe lângă tipurile de forţe enumerate mai sus la solicitarea preşedintelui CLSU.,mai pot 
acţiona,în condiţiile legii:unităţile poliţiei,jandarmeriei,structurile poliţiei comunitare,unităţile 
speciale de aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor,unităţile specializate din cadrul 
Ministerului Apărării,unităţile pentru asistenţă medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii 
Publice,unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitară-veterinară,etc. 
 Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei,care acţionează conform sarcinilor 
stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă,elaborate potrivit legii. 
 

CAPITOLUL VI 
Logistica acţiunilor 

 
 Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
se stabileşte prin planurile de apărare elaborate,care constituie parte integrantă PAAR.-ului. 
 Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează,se stabilesc şi se pregătesc din timp de 
normalitate. 
 Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică,de prevenire şi gestionare a situaţiei 
de urgenţă se asigură de consiliul local. 
 

Intocmit, 
             MURESAN CRISTIAN MARCEL 
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                                                                                                                      ANEXA Nr.1   
  Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi 

 în analiza şi acoperirea riscurilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
                                           MURESAN CRISTIAN MARCEL 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

Nr 
crt 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate 

Persoane de contact Obs. 

 
1. 

Consiliul 
Local 
al comunei 
APA 

str.Principală 
nr. 132 
tel./fax.843001 

Apan Mihai - primar 
Tel./fax 843212 
Mobil: 0747283452 

 
 

 
2. 

Consiliul 
Local 
al comunei 
APA 

str.Principală 
nr.132 
tel./fax. 843001 

Cadar Andrei - viceprimar 
Tel./fax  843366 
Mobil: 0749938831 

 
 

3. Scoala 
Generala cls. 
I-VIII 

Str.Principala 
nr. 22 

Olari Delia – director 
Tel./fax  843027 
Mobil: 0740124945 

 

4. Scoala 
Generala 
Cls. I-IV 

Someseni 
Nr. 73 

Supuran Maria 
Tel./fax  843117 

 

5. Camin 
cultural 

Apa 
Someseni 

Muresan Maria – director 
Tel./fax  843001 
Mobil: 0744607361 
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                                                                                                                  ANEXA nr.2 
 

 
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Apa Fişa nr. 
1.Gestionarea riscurilor  
a.)Controlul preventiv al autorităţii 
pe domenii de competenţă: 
-respectare normelor de prevenire şi 
stingere a incendiilor, 
-respectare normelor de  protecţie 
civilă 

-instituţiile publice(Scolile generale)şi gospodăriile 
individuale din sectorul de competenţă; 
-informarea primarului şi a conducătorilor operatorilor 
economici şi instituţiilor publice, asupra deficienţelor 
constatate; 
-periodicitatea controlului:trimestrial. 
 

b.)Informarea preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unităţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comporatamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol; 

-domenii de competenţă:normele de prevenire şi 
stingerea incendiilor,normele de protecţie civilă; 
-periodicitatea:semestrial şi cu ocazia controalelor la 
gospodăriile individuale. 

c.)Exerciţii şi aplicaţii 
 

-cu personalul recrutat în serviciul voluntar,servicii 
profesioniste,personalul operatorilor 
economici,personalul instituţiilor publici,populaţia: 
-domenii de competenţă:prevnirea şi stingerea 
incendiilor,protecţie civilă; 
-periodicitatea:conform planificării exerciţiilor şi 
aplicaţiilor 

2.Resurse necesare  
a.)Controlul preventiv al autorităţilor 
pe domenii de competenţă: 

Conform planului de aprovizionare cu resurse 
umane,materiale şi financiare pe funcţii de sprijin. 

b.)informarea preventivă a populaţiei 
asupra pericolelor specifice untăţii 
administrativ-teritoriale şi asupra 
comportatamentului de adoptat în cazul 
manifestării unui pericol; 

-materiale informative(rapoarte,afişe 
informative),planuri de apărare,planuri de 
intervenţie,planuri de evacuare; 

c.)exerciţii,aplicaţii -conform planului de aprovizionare cu resurse 
umane,materiale şi financiare; 
-locul de desfăşurare:terenul de fotbal. 

3.Intervenţie  
a. –alarmare -acţionarea sirenei electrice şi a clopotelor 

bisericilor,prezentarea cât mai rapidă la sediul 
SVSU,deplasarea cu mijloacele şi materialele de 
intervenţie la locul intervenţiei, 
 
-timpul de intrare în acţiune:aproximativ 20-25 min. 

 
b. –acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

-căutarea,salvarea persoanelor prinse sub 
dărâmături,acordarea primului ajutor şi evacuarea 
acestora la punctul de aducere a răniţilor; 
-căutarea,salvarea persoanelor dispărute sau rămase 
izolat ca urmarea a producerii unor accidente sau 
fenomene meteorologice periculoase; 
-salvarea victimelor rezultate în urma accidentelor 
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majore pe căile de comunicaţii rutiere; 
-mijloace utilizate:mijloace de transport,trusă sanitară 
de prim ajutor. 

c. –asistenţă medicală -acordarea ajutorului medical de primă urgenţă,trierea 
bolnavilor,transportul persoanelor decedate,transportul 
persoanelor grav rănite la spital,izolarea persoanelor 
cu boli infecto-contagioase; 
-mijloace utilizate:trusă sanitară de prim 
ajutor,materiale şi mijloace de uz sanitar. 

d. –acţiuni de îndepărtare a manifestării 
pricolului produs 

-controlul respectării normelor la obiectivele 
locale,îndrumarea şi sprijinirea populaţiei în aplicarea 
normelor prin controlul gospodăriilor 
individuale,desfăşurarea unei activităţi instructiv 
educative neîntrerupte în rândul populaţiei; 

e.  –acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

-alarmarea populaţiei situate în zonele cu risc 
ridicat,înştiinţarea factorilor responsabili,evacuarea 
persoanelor,animalelor şi bunurilor 
materiale,întreruperea accesului şi izloarea sistemului 
de transport al energiei electrice şi  a apei în zona de 
distrugeri,executarea acţiunilor de sprijinire şi 
consolidare a clădirilor avariate,supraânălţarea  şi 
consolidarea digurilor şi a malurilor cursurilor de 
apă,evitarea sau eliminarea blocajelor cu plutitori şi 
gheţuri în zonele podurilor rutiere ,evacuarea apei din 
incinte,localizarea apelor revărsate şi a celor provenite 
din infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi dirijarea 
acestora în albiile cursurilor de apă prin pompare sau 
gravitaţional. 
-mijloace utilizate:mijloacele de care dispune consiliul 
local. 

 
 

Întocmit,  
                                                MURESAN CRISTIAN MARCEL 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local Apa 
Judetul  Satu Mare 
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LISTA 
riscurilor potenţiale în consiliile locale /judeţele vecine care pot afecta 

 zona de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale 
 
 

1. Fenomene meteorologice periculoase 
2. Furtuni,viscole 
3. Epidemii 
4. Epizootii(zoonoze) 

 
 
 

Întocmit, 
                                         MURESAN CRISTIAN MARCEL 
 
 
 
Consiliul Local 
APA 
Jud.Satu Mare 
 
 
 
 
                                                       LISTA 

 
 

Sistemelor de alarmare a populaţiei în caz de evacuare 
 
 
 

Nr.crt. Denumirea sistemului de alarmare Locul de amplasare 
1. Sirenă electrică de 5,5 kW Bloc locuinte  Apa 
2. Clopot biserică Apa 
3. Clopot biserică Apa 
4. Clopot biserică Someseni 
5. Clopot biserică  Lunca Apei 
   

 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
                                                MURESAN CRISTIAN MARCEL 
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Consiliul Local 
APA 
Jud.Satu Mare 
 
 
 
 
 
 

TABEL 
 
 
 

cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea 
unei situaţii de urgenţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. Denumirea 
riscului 

Denumirea 
obiectivului 

Apa Someseni  Lunca 
Apei 

Apa-
NORD 

  

1. inundaţii case de locuit X 15 8 X   
2. inundaţii obiective 

sociale 
X X X X   

3. inundaţii obiective ale 
op.economici 

x X X X   

4. incendii de 
padure 

case de locuit x 10 5    x              

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
                                                MURESAN CRISTIAN MARCEL 
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Consiliul Local 
APA 
Jud.Satu Mare 
 
 
 

LISTA 
 

măsurilor corespunzătore de evitare a manifestării riscurilor,de reducere a frecvenţei de 
producere ori de limitare a consecinţelor acestora,pe tipuri de riscuri 

 
1 Inundaţii: 
 -paza şi securitatea supravegherii cursurilor de apă; 
 -asigurarea permaneţei la primărie; 
 -transmiterea avertizărilor la toţi factorii interesaţi de pe raza comunei; 
 -mobilizarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 
 -înştiinţare şi alarmarea populaţiei din zonele cu risc ridicat; 
 -asigurarea pe loc a bunurilor ce nu se pot evacua,pregătirea evacuării în cazul creşterii 
nivelul apei; 
 -executarea şanţurilor de scurgere a apei pe ternurile agricole şi pe alte terenuri; 
 -dirijarea forţelor şi mijloacelor de inervenţie în punctele critice ,executarea lucrărilor de 
intervenţie la nevoie; 
 -evacuarea populaţiei ,animalelor şi a bunurilor materiale aflate în zonele grav afectate; 
 -întreruperea alimentării cu energie electrică şi apă; 
 -se iau măsuri de restricţii la folosirea podurilor,drumurilor sau altor construcţii 
hidrotehnice; 
 -evitarea blocajelor cu plutitori şi cu gheţuri în zona podurilor şi podeţelor rutiere; 
 -evacuarea apei din  incinte,localizare apelor revărsate şi a celor provenite din infiltraţii 
şi scurgeri de pe versanţi şi dirijarea aecstora în albiile cursurilor de apă gravitaţional sau prin 
pompare. 
 
2.Incendii de pasune 
 -mobilizarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 
 -alarmarea populaţiei din zonele cu risc ridicat; 
 -adunarea pentru intervenţie; 
 -deplasarea la locul intervenţiei; 
 -realizarea dispozitivului premergător 
 -evacuarea populaţiei,animalelor si bunurilor materiale din zonele incendiare,dacă este 
necesar şi posibil; 
 -realizarea dispozitivului pentru intervenţie; 
 -localizarea şi stingerea incendiului. 
 
 
 
                                                   ÎNTOCMIT 
       
                                MURESAN CRISTIAN MARCEL 
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Consiliul Local    
APA 
Jud.Satu Mare 

REGULI 
de comportare în diferite situaţii de urgenţă 

 1.Inundaţii: la recepţionarea semnalelor de alarmă se execută următoarele activităţi:-
îndreptarea către locurile de refugiu dispuse în afara zonei de pericol; 
    -întreruperea alimentării cu energie electrică,gaze şi apă; 
    -ridicarea lucrurilor strict necesare :actele de identitate,obiectivele de valoare; 
    -evacuarea animalelor din gospodării în afara zonei de pericol; 
    -acţionare cu calm,fără producerea panicii,liniştirea celor din jur; 
    -acordarea primului ajutor celor care au nevoie(persoane cu handicap,copii,bătrâni); 
    -aşteptarea formaţiunilor de protecţie civilă-intervenţie; 
    -respectarea cu stricteţe a indicaţiilor primite. 
 3.Incendii:la observarea unui incendiu se execută următoarele activităţi: 
    -anunţarea incendiului la nr.981,112; 
    -acţionaţi calm ,fără producerea panicii; 
     -rămâneţi la telefon pentru comunicarea anumitor detalii legate de incendiu; 
    -salvaţi persoanele aflate în pericol; 
    -nu vă întoarceţi la locul producerii incendiului după lucruri personale sau 
valoroase,viaţa are prioritate; 
    -urmaţi căile de evacuare marcate; 
    -îndreptaţi-vă spre locurile de adunare; 
    -acţionaţi cu mijloacele pe care le aveţi la dispoziţie  pentru localizarea incendiului; 
    -aşteptaţi sosirea formaţiunilor de intervenţie profesioniste 
                                                Intocmit, 
 
                               MURESAN CRISTIAN MARCEL 

 
 
 
 
Consiliul Local      
APA 
Jud.Satu Mare 
 
 

LISTA 
imobilelor în care se poate efectua evacuarea în cazul situaţiilor de urgenţă 

 
Nr.crt. Denumirea imobilului Localitatea Dotarea 

1. Şcoala cu clasele I-VIII Apa Mobilier uz şcolar 
2. Şcoala cu calsele I-IV Apa Mobilier uz şcolar 
3. Gradinita(GPN) Someseni Someseni Mobilier uz şcolar 
    
4. Cămin cultural Apa Mese+scaune 
5. Cămin cultural Someseni Mese+banci lemn 
 
 
 

Întocmit, 
 

                                          MURESAN CRISTIAN MARCEL 
 


