INFORMAȚII PUBLIC PLAN DE URGENȚĂ EXTERNĂ
S.C. ROMALTYN MINING S.R.L.
Planul de urgență externă este elaborat în conformitate cu prevederile OMAI 156/2017,
în baza inforamțiilor furnizate de operator și a verificărilor în teren.
Acest plan asigură cadrul organizat pentru intervenția în caz de accident major.
În cazul producerii unui accident major, coordonarea activităţilor imediate pentru izolarea zonei
afectate, evacuarea populaţiei din zona afectată şi limitrofă, intervenţia pentru limitarea
consecinţelor accidentului sunt organizate și desfășurate în baza unei concepții de intervenție
care ține cont de scenariul de accident. În acest sens, principalele responsabilități ale forțelor
de intervenție cu sarcini de răspuns la accidente majore în care sunt implicate substanțe
periculoase sunt:
Instituția

ISUJ Maramureș

Principalele responsabilități
- asigură transmiterea avertizărilor către populaţie,
precum şi înştiinţarea autorităţilor administraţiei
publice centrale şi/sau locale, prin sisteme şi mijloace
tehnice de avertizare şi alarmare publică, cu
informaţiile autorizate de instituţiile abilitate despre
posibilitatea, iminenţa producerii sau producerea
situaţiilor de urgenţă care afectează sau pot afecta
populația;
- pune în aplicare schema de înştiinţare a forţelor
implicate în intervenţie;
- asigură Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU;
- transmite, la ordinul prefectului, instituirea stării de
urgenţă şi încetarea stării de urgenţă;
- asigură recunoaşterea, evaluarea şi cercetarea
consecințelor unei situații de urgență;
- asigură căutarea și salvarea;
- asigură capacităţile operaţionale, a tehnicilor şi
procedurilor de descarcerare pentru salvarea vieţii
umane;
- localizează, stinge şi lichidează consecinţeler
incendiilor;
- intervine operativ cu mijloace şi materiale de
neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
- acordă asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor
calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală,
asistenţă medicală de urgenţă în unităţile primire
urgenţe şi compartimentele de primire urgenţe): în

cooperare cu SAJ şi unităţile de primiri urgenţe
(UPU/CPU);
- stabiliește priorităţile pentru monitorizarea gradului
de contaminare şi centralizarea datelor privind
contaminarea zonelor posibil a fi afectate;
- asigură decontaminarea CBRN;
- organizează şi asigură activităţii de evacuare;
- Asigură fundamentarea deciziei privind evacuarea
populației;
- asigură transmiterea datelor de evaluare către
C.J.S.U..

Primăria Baia Mare

- asigură notificarea operatorilor economici din zona
de responsabilitate, precum şi alarmează populaţia;
- organizează şi asigură funcţionarea raioanelor de
adunare, îmbarcare şi primire din zona de
responsabilitate;
- organizează şi asigură transportul populaţiei,
bunurilor materiale şi obiectelor de patrimoniu;
- asigură asistenţa medicală în raioanele de evacuare
şi pe timpul transportului;
- asigură luarea în evidenţă a populaţiei care este
evacuată;
- asigură informarea populaţiei şi evacuarea acesteia
în caz de necesitate;
- asigură rechiziţionarea bunurilor sau obligativitatea
executării anumitor servicii;
- asigură condiţiile privind restabilirea stării provizorii
de normalitate pe perioada situaţiei de urgenţă; (
împreună cu Consiliu Județean Maramureș);
- organizează şi asigură activităţi de evacuare; (în
cooperare cu ISU MM);
- asigură fundamentarea deciziei privind evacuarea
populației;
- asigură transportul necesar pentru realizarea
evacuării populaţiei, resursele necesare pentru
intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii
de urgenţă: ( împreună cu Ministerul Transporturilor
prin operatori economici, regii autonome şi companii

IPJ Maramureș

naţionale );
- ține evidența populației evacuate; (împreună cu
M.A.I. prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date);
- asigură controlul și evidența autoevacuării;
- asigură primirea și cazarea persoanelor evacuate;
(împreună cu ISU MM);
- asigură apa şi hrana pentru persoane:în primele 72
de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă,
în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor operative
cu produse din rezerva de stat;
- acordă asistenţă socială, psihologică şi religioasă;
- informează ISU Maramureş cu privire la apariţia
unor situaţii de urgenţă şi a efectelor acestora în
vederea realizării măsurilor operative care se impun;
- participă la misiuni de informare, înştiinţare şi
avertizare a populaţiei din zona de competenţă, în
care nu sunt instalate mijloace de alarmare sau
acestea nu funcţionează;
- recunoaşte şi evaluază consecinţele unei situații de
urgență conform domeniului de competență;
- planifică, asigură capacităţile operaţionale necesare
deblocării căilor de acces în zona afectată de o
situaţie de urgenţă, în scopul salvării vieţii omeneşti şi
facilitării accesului structurilor de urgenţă la locul
evenimentului;
- intervine operativ cu mijloace şi materiale de
neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
- asigură evacuarea populaţiei existente în interiorul
perimetrului de securitate (autoritate responsabilă cu
rol secundar);
- menţine şi restabiliește ordinea publică pe timpul
situațiilor de urgență;
- supraveghează, fluidizează și controlează circulația
auto;
- efectuaază decontaminarea populaţiei, căilor rutiere
şi clădirilor; (autoritate responsabilă cu rol secundar);
- fundamentează decizia privind evacuarea populației;

- ține evidenţa populaţiei evacuate (autoritate cu
rol secundar, împreună cu autoritățile
administrației publice locale );
- activează PUI;
- informează serviciile de urgenţă în legatură cu
apariţia;

Operatorul S.C: Romaltyn
Mining S.R.L.

- urmareşte în mod constant evoluţia accidentului,
actualizează informaţiile, comunicând direct cu
autorităţile responsabile şi rămâne la dispoziţia
serviciilor de urgenţă.
- asigură recunoaşterea, evaluarea şi cercetarea
consecințelor unei situații de urgență;
- localizează, stinge şi lichidează consecinţele
incendiilor;
- aplică măsurile de limitare a dispersării substanţelor
poluante sau contaminatoare pentru asigurarea
protecţiei populaţiei surprinse în zona afectată;
- execută decontaminarea CBRN;

Planul de Urgență Externă pentru acest amplasament se poate consulta la sediul ISUJ
Maramureș din localitatea Baia Mare,strada Vasile Lucaciu, nr. 87
Conform Raportului de Securitate în vigoare, operatorul economic menționaț, nu
îndeplinește simultan criteriul „S” și criteriul „L” din “Ghidul pentru identificarea activităţilor
periculoase conform convenţiei UNECE, privind efectele transfrontiere ale accidentelor
industriale, semnată la Helsinki în 1992, ratificată prin Legea 92/2003”, drept urmare nu s-au
identificat scenarii posibile de accidente cu efect în context transfrontier.

