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ANEXA NR. 1 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MARAMUREŞ și  
COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

Nr 
crt 

Funcţia 
în comitet 

Funcţia administrativă Telefon 
serviciu Fax 

Atribuţii 
în 

PAAR, 
conform 
fişei nr. 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MARAMUREŞ 

1 preşedinte Prefect 0262 215 001 0262 213 241 
0262 217 552 1 

2 vice- 
preşedinte 

Preşedinte, Consiliul Judeţean 
Maramureş 

0262 212 110 
0262 215 090 0262 213 945 2 

3 vice- 
preşedinte 

Inspector şef, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de 
Băseşti” al judeţului Maramureș 

0262 211 212 
0262 211 210 

0262 214 981 
0262 214 921 3 

4 membru Subprefect 0262 215 001 0262 214 825 1 

5 membru Persoana desemnată Inspector şef, 
Inspectoratul Judeţean  de Poliţie 

0262 211 212 
0262 211 210 

0262 214 981 
0262 214 921 4 

6 membru 
Împuternicit Inspector Șef, Inspect, 
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră  

0262 207 600 0262 216 691 5 

7 membru 
Inspector şef, Inspectoratul Judeţean 
de Jandarmi „Pintea Viteazu” 
Maramureş 

0262 314 528  
Int 26147 0262 316 446 6 

8 membru Delegat, Direcţia Judeţeană de 
Informaţii Maramureş 0262 277 779 0262 278 950 - 

9 membru Desemnat Comandant al Centrului 
Militar Județean 0261 716513 - 7 

10 membru Împuternicit  Comandant, U.M. 01354 0262 202 900 
0262 224 393 

0262 202 940 7 

11 membru Șef, Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Maramureş 

0262 277 009 
0262 277 010 0262 277 008 8 

12 membru Şef Oficiu Telecomunicaţii Speciale  0262 211 086 0262 213 365 9 

13 membru 
Împuternicit Șef Serviciu,  Serviciul 
Județean de Protecție Internă 
Maramureș 

0262 211 507 0262 211 507 - 

14 membru Director delegat, Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Maramureş  0262 207 815 0262 211 741 10 

15 membru Șef Serviciu, Direcţia Tehnică - 
Consiliul Judeţean  Maramureş 0262 204 102 0262 212 277 

0262 204 160 11 

16 membru Director executiv, Agenţia  de 
Protecţie a Mediului Maramureş 0262 225 044 0262 226 266 12 
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17 membru 
Comisar sef, Comisariatul Judeţean al 
Gărzii Naţionale de Mediu Maramureş 0262 214 170 

0262 213 945 
0262 213 244 13 

18 membru Desemnat  Director executiv, Direcţia 
de Sănătate Publică Maramureş 0262 275 848 0262 275 222 14 

19 membru Manager general interimar, Serviciul 
Judeţean de Ambulanţă 0262 215 842 0262 215 843 15 

20 membru Medic şef, UPU  0262 276 440 
0262 276 501 

0262 276 002 
0262 275 898 16 

21 membru 
Director executiv, Direcţia Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Maramureş 

0262 217 555 0262 212 888 17 

22 membru Director executiv, Direcţia  pentru 
Agricultură Maramureș 

0262 218 087 0262 218 087 18 

23 membru Director, Direcţia Silvică Maramureş 0262 211 963 - 19 

24 membru Inspector șef, Inspectoratul Județean 
în Construcţii Maramureș  0262 224 031 0262 224 005 20 

25 membru 
Director, SC FDEE  ELECTRICA 
Distribuţie Transilvania Nord  SA–  
S.D.E.E. Baia Mare 

0262 213 550 0262 213 550 21 

26 membru Inspector general, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Maramureş 

0262 211 850 
0262 211 963 0262 211 794 22 

27 membru  
Director, Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România – Secţia Baia 
Mare 

0262  205 150 0262 205 152 23 

28 membru Director general, S.C. Drumuri-Poduri 
Maramureș S.A.  0262 215 799 0262 215 799 24 

29 membru  Şef staţie, SN Transport Feroviar, 
CFR – infrastructură 0262 226 950 0262 205 704 25 

30 membru Director general, R.A. Aeroportul 
Internaţional  Baia Mare  

0262 218 871 0262 218 851 26 

31 membru  Director, Filiala Judeţeană a Crucii 
Roşii 0262 212 114 0262 211992 27 

32 membru Șef, Serviciul Public Salvamont 
Maramureș 0262 222 771 0262 222 772 

0262 224 048 28 

33 membru 
Director executiv, Direcția Județeană 
pentru Cultură, Culte și Patrimoniu 
Cultural 

0262 212 042 - - 

34 membru Director General CN Remin SA 
Scucursala Baia Mare 0262.215501   0262.217021 29 

35. membru Director, SC Conversmin SA, 
Sucursala Baia Mare 0372.220.200 0372.220.217 29 

36 membru Director al Direcției de Dezvoltare și 
Implementare Proiecte 0262 204 102 0262 212 277 

0262 204 160 - 

37 membru Șef birou, Biroul pentru Imigrări 
Maramureș 0262 207 650 - - 

38 membru Director, Centrul Regional de Cazare 0262 280 005 - - 

https://www.google.com/search?q=direc%C8%9Bia+silvic%C4%83+maramure%C8%99&rlz=1C1GCEU_enRO971RO971&oq=direc%C8%9Bia+silvic%C4%83+maramure%C8%99&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i22i30l5.9553j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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și Proceduri pentru Solicitanții de Azil 
Șomcuta Mare 

39 membru Coordonator Oficiul Fitosanitar 
Maramureș 0262 437 470 - - 

COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 76 30 
Obs. Atribuții în PAAR conform fișelor de mai jos și HG 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc 
 
 

 
Anexa nr. 1.1 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL MARAMUREŞ FIŞA Nr. 1 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- este informat despre culegerea datelor privind 
evoluţia surselor de risc prin intermediul centrelor 
operative cu activitate permanentă sau al 
instituţiilor reprezentate în C.J.S.U.; 
- raportarea datelor despre evoluţia factorilor de 
risc se execută prin intermediul Centrului 
Operaţional Judeţean. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- exercită controlul asupra aplicării măsurilor 
dispuse pentru managementul situaţiilor de 
urgenţă prin intermediul membrilor Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi al 
Grupurilor de Suport Tehnic; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureș şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- dispune transmiterea mesajelor de avertizare şi 
alarmare a populaţiei la apariţia indicilor privind 
posibilitatea declanşării surselor de risc; 
- hotărăşte trecerea la executarea acţiunii de 
evacuare în situaţii de dezastre; 
- aprobă (pentru comune) sau propune (pentru tot 
judeţul) după caz, instituirea stării de asediu sau a 
stării urgenţă; 
- dispune executarea acţiunilor preventive şi de 
informare a populaţiei prin intermediul serviciilor 
specializate ale instituţiilor publice deconcentrate 
din judeţ; 

d. exerciţii şi aplicaţii - organizează anual pregătirea specifică pentru tot 
personalul din cadrul sistemului judeţean de 
management al situaţiilor de urgenţă; 
- aprobă desfăşurarea exerciţiilor şi aplicaţiilor de 
alarmare sau de protecţie civilă; 
- aprobă planurile de intervenţie şi cooperare 



 4/52  
 

  

întocmite la nivelul judeţului Maramureş. 
 
 
 
 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- cu ajutorul bazei materiale ale instituţiilor 
publice implicate în această activitate, precum şi a 
resurselor puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean; 
- prezintă Consiliului Judeţean Maramureş 
propuneri de completare a sistemului de înştiinţare 
şi alarmare a populaţiei, a fondului de adăpostire, a 
bazei materiale şi alte măsuri de protecţie a 
populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor 
culturale şi a mediului; 
 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 
c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Neamţ şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 
d. exerciţii şi aplicaţii 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare - dispune (aprobă) punerea în funcţiune a 
mijloacelor de alarmare de pe teritoriul judeţului; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - dispune executarea misiunilor de intervenţie în 
urma hotărârilor adoptate în cadrul Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
- dispune, potrivit legii, instituirea stării de alertă, 
activarea sau folosirea, după caz, a formaţiunilor 
de intervenţie; 
- întocmeşte propuneri pe care le înaintează 
Guvernului României privind alocarea de resurse 
suplimentare pentru acţiunile de refacere şi 
reabilitare. 

c. asistenţă medicală 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
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Anexa nr. 1.2 

 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ FIŞA Nr. 2 
 

I. GESTIONAREA RISCURILOR 
 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- culegerea datelor de la autorităţile administraţiei 
publice locale privind starea lucrărilor de 
infrastructură sau a drumurilor judeţene din 
administrare; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- prin direcţiile, serviciile şi compartimentele 
Consiliului Judeţean Maramureş; 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- participă la asigurarea fondurilor necesare 
activităţilor de culegere a datelor despre evoluţia 
factorilor de risc executate de centrul operaţional 
judeţean şi serviciul protecţie civilă din ISU 
Maramureş; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- prin direcţiile, serviciile şi compartimentele 
Consiliul Judeţean Maramureş; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- participă la asigurarea resurselor financiare şi 
materiale necesare editării, tipăririi, multiplicării şi 
distribuirii materialelor/pliantelor/afişelor/ 
campaniilor informative de pregătire a populaţiei 
judeţului Maramureş; 

d. exerciţii şi aplicaţii 

- asigură resursele financiare şi materiale necesare 
organizării şi desfăşurării exerciţiilor de protecţie 
civilă şi a aplicaţiilor tactice în domeniul situaţiilor 
de urgenţă; 

 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare 

- primeşte şi dispune măsuri de completare a 
sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a 
fondului de adăpostire, a bazei materiale şi alte 
măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor 
materiale, a valorilor culturale şi a mediului; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- la producerea situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomene meteorologice periculoase asigură 
intervenţia pe drumurile judeţene prin intermediul e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
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f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 

societăţilor care administrează aceste categorii de 
căi rutiere; 
- execută, în cadrul comisiilor numite de Prefectul 
judeţului, evaluarea efectelor produse de 
declanşarea situaţiilor de urgenţă; 
- îndeplineşte atribuţiile Prefectului judeţului 
referitoare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, în lipsa acestuia. 
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Anexa nr. 1.3 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ FIŞA Nr. 3 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de 
risc, efectuează prognoze asupra evoluţiei acestora 
în scopul identificării stărilor de pericol şi 
avertizează populaţia despre pericolul acestora;  
- monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi 
informează operativ Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă preşedintele Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte 
organisme abilitate să întreprindă măsuri cu 
caracter preventiv ori de intervenţie;  

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

Controlul se realizează de către Inspecţia de 
Prevenire, şi sunt controlate:  
- unităţile administrativ-teritoriale de pe teritoriul 
judeţului Maramureş;  
- instituţiile publice şi operatorii economici 
clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile 
conform H.G. 642/2005;  
- respectarea normelor de securitate la incendiu şi 
protecţie civilă;  

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureș şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- asigură informarea populaţiei despre iminenţa 
ameninţării ori producerii situaţiilor de urgenţă şi 
asupra măsurilor întreprinse pentru limitarea sau 
înlăturarea efectelor acestora; 
- execută pe timpul controalelor şi aplicaţiilor 
desfăşurate informarea şi pregătirea populaţiei 
privind factorii de risc şi măsurile de protecţie care 
trebuie efectuate;    

d. exerciţii şi aplicaţii - se planifică şi se execută anual conform ordinelor 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
şi al Ordinului de pregătire în domeniul situaţiilor 
de urgenţă al preşedintelui C.J.S.U.  

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

-   din bugetul de stat, sponsorizări, donaţii etc;  
- din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş 
pentru activităţile de protecţie civilă;  

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

-   din bugetul de stat;  
- din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş 
pentru activităţile de protecţie civilă;  
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c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

-   din bugetul de stat;  
- din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş 
pentru activităţile de protecţie civilă;  

d. exerciţii şi aplicaţii -   din bugetul de stat;  
- din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş 
pentru activităţile de protecţie civilă;  

 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare - elaborează concepţia acţiunilor şi planificarea 
intervenţiei - prin Centrul Operaţional Judeţean şi 
Serviciul Protecţie Civilă; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - se realizează de subunităţile de intervenţie din 
subordinea ISU  Maramureş; 
- întocmeşte planul de intervenţie şi cooperare, 
schema cu riscurile teritoriale, planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi concepţia de întrebuinţare 
a forţelor; 
- participă cu forţe şi mijloace proprii la acţiunile 
de limitare şi înlăturare a urmărilor dezastrelor, 
pentru salvarea oamenilor, bunurilor materiale, 
valorilor culturale şi celor de patrimoniu; 
- participă la executarea de dislocări, demolări şi la 
înlăturarea dărâmăturilor; 
- participă la realizarea măsurilor de protecţie şi 
apărare împotriva inundaţiilor, la evacuarea apei 
din subsoluri şi canale tehnologice; 
- intensifică măsurile ce se impun pentru 
asigurarea intervenţiei la incendii, concomitent cu 
asigurarea acţiunilor de prevenire pentru 
eliminarea posibilităţilor producerii altor 
evenimente deosebite în obiective cu grad ridicat 
de vulnerabilitate şi pericol în exploatare 

c. asistenţă medicală 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 
e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
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Anexa nr. 1.4 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE MARAMUREŞ FIŞA Nr. 4 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- participarea la ordin cu efective de poliţie în 
cadrul activităţilor de monitorizare a riscurilor la 
nivel judeţean, cât şi local; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- sprijină instituţiile publice deconcentrate sau 
descentralizate în desfăşurarea acţiunilor de 
control privind respectarea măsurilor de prevenire 
şi protecţie dispuse; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- sprijină Comitetele Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă în acţiunile de informare preventivă 
conform precizărilor acestora; 
- asigură informarea populaţiei premergător şi pe 
timpul declanşării factorilor de risc; 

d. exerciţii şi aplicaţii - participă la acţiuni comune de pregătire cu 
efective şi tehnica specifică; 
- trimestrial, participă la aplicaţiile tactice de 
cooperare organizate şi coordonate de ISU 
Maramureş pentru verificarea viabilităţii planurilor 
de cooperare. 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- efectivele de la posturile de poliţie comunale; 
- efectivele de poliţie rutieră, pe timpul 
desfăşurării activităţilor operative în teren; 
- efective din cadrul subunităţilor de poliţie, 
precum şi de la reşedinţa inspectoratului, în funcţie 
de amploarea riscurilor de pe raza de competenţă, 
pe principiul arondării; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

-  

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- asigură la nevoie, cu mijloacele tehnice din 
dotare (autospeciale, portavoce, etc), transmiterea 
mesajelor de alarmare sau avertizare; 

d. exerciţii şi aplicaţii - asigurare cu efective şi tehnică specifică funcţie 
de natura exerciţiului sau aplicaţiei. 

 
 
 
 
 
III. INTERVENŢIE 
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a. alarmare - asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de 
alarmare sau avertizarea populaţiei; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare 

- participă la identificarea victimelor şi stabilirea 
situaţiei persoanelor dispărute; 
- sprijină activităţi de evidenţă a populaţiei care se 
evacuează şi organizează acţiuni de pază a 
bunurilor private şi publice, în raioanele afectate şi 
în cele unde se execută evacuarea; 
- supraveghează încetarea activităţii publice, în 
cazul atacului din aer şi în alte situaţii când s-a 
hotărât aceasta şi respectarea măsurilor de 
protecţie specifice; 

c. asistenţă medicală 

- participă la acţiuni comune de salvare a 
persoanelor surprinse şi afectate de dezastru sau 
atacul din aer şi acordarea primului ajutor; 
- respectă măsurile sanitar-antiepidemice, 
profilactice speciale şi restricţiile de consum 
alimente, apă, furaje, etc.; 

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- intensifică măsurile de menţinere a ordinii 
publice, a celor de combatere a infracţiunilor şi a 
altor fapte antisociale; 
- stabileşte şi comunică căile de acces în zona 
afectată ce pot fi utilizate de structurile 
specializate de intervenţie;  

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

- participă la mobilizarea populaţiei apte de 
muncă, a mijloacelor de transport şi tehnice, în 
vederea folosirii lor în activităţile de intervenţie; 
- aplică măsuri de interzicere a circulaţiei în zonele 
afectate şi dirijare a acesteia pe alte trasee; 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 

- cercetează, preliminar, zona afectată şi deviază 
circulaţia autovehiculelor şi persoanelor, în scopul 
diminuării pierderilor complementare; 
- cercetează cazurile care au generat situaţia de 
protecţie civilă, prin structurile specializate; 
- evaluează posibilităţile de producere a efectelor 
secundare în zona afectată şi transmite datele şi 
informaţiile către autoritatea competentă de 
gestionare a situaţiei. 
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Anexa nr. 1.5 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ  
SIGHETU MARMAŢIEI FIŞA Nr. 5 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

 controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- sprijină instituţiile publice deconcentrate sau 
descentralizate în desfăşurarea acţiunilor de 
control privind respectarea măsurilor de prevenire 
şi protecţie dispuse; 

 informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- sprijină Comitetele Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă în acţiunile de informare preventivă 
conform precizărilor acestora; 

 exerciţii şi aplicaţii - participă la acţiuni comune de pregătire /  
aplicaţii tactice de cooperare cu efective şi tehnica 
specifică; 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

 informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- asigură la nevoie, cu mijloacele tehnice din 
dotare (autospeciale, portavoce, etc), transmiterea 
mesajelor de alarmare sau avertizare; 

 exerciţii şi aplicaţii - asigurare cu efective şi tehnică specifică funcţie 
de natura exerciţiului sau aplicaţiei. 

 
III. INTERVENŢIE 

 

 alarmare - asigură, la nevoie,  transmiterea/retransmiterea 
mesajelor de alarmare sau avertizarea populaţiei; 

 acţiuni de căutare / salvare / descarcerare 

- participă la cautarea, identificarea victimelor şi 
stabilirea situaţiei persoanelor dispărute; 
- sprijină activităţi de evidenţă a populaţiei care se 
evacuează şi organizează acţiuni de pază a 
bunurilor private şi publice, în raioanele afectate şi 
în cele unde se execută evacuarea; 
- supraveghează încetarea activităţii publice, în 
cazul atacului din aer şi în alte situaţii când s-a 
hotărât aceasta şi respectarea măsurilor de 
protecţie specifice; 

 asistenţă medicală 

- participă la acţiuni comune de salvare a 
persoanelor surprinse şi afectate de dezastru sau 
atacul din aer şi acordarea primului ajutor; 
- transportă persoanele rănite la spital pentru 
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acordarea asistentei medicale de specialitate; 
- respectă măsurile sanitar-antiepidemice, 
profilactice speciale şi restricţiile de consum 
alimente, apă, furaje, etc.; 

 acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- intensifică măsurile de menţinere a ordinii 
publice, a celor de combatere a infracţiunilor şi a 
altor fapte antisociale; 
- stabileşte şi comunică căile de acces în zona 
afectată ce pot fi utilizate de structurile 
specializate de intervenţie;  

e. - acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

- participă la mobilizarea populaţiei apte de 
muncă, a mijloacelor de transport şi tehnice, în 
vederea folosirii lor în activităţile de intervenţie; 
- aplică măsuri de interzicere a circulaţiei în zonele 
afectate şi dirijare a acesteia pe alte trasee; 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 

-asigură intervenţía cu forţe şi mijloace în sprijinul 
populaţiei pentru înlăturarea efectelor produse; 
- cercetează, preliminar, zona afectată şi deviază 
circulaţia autovehiculelor şi persoanelor, în scopul 
diminuării pierderilor complementare; 
- cercetează cazurile care au generat situaţia de 
protecţie civilă, prin structurile specializate; 
- evaluează posibilităţile de producere a efectelor 
secundare în zona afectată şi transmite datele şi 
informaţiile către autoritatea competentă de 
gestionare a situaţiei. 
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Anexa nr. 1.6 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI MARAMUREŞ FIŞA Nr. 6 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- participă la ordin, în sprijin, la activităţile de 
monitorizare a riscurilor la nivel judeţean, cât şi 
local; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- sprijină, la nevoie, instituţiile publice 
deconcentrate sau descentralizate în desfăşurarea 
acţiunilor de control privind respectarea măsurilor 
de prevenire şi protecţie dispuse; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- asigură, la nevoie, informarea populaţiei 
premergător şi pe timpul declanşării factorilor de 
risc; 

d. exerciţii şi aplicaţii - participă la acţiuni comune de pregătire cu 
efective şi tehnica specifică; 
- participă la aplicaţiile tactice de cooperare 
organizate şi coordonate de ISU Maramureş pentru 
verificarea viabilităţii planurilor de cooperare. 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- efective din cadrul subunităţilor, precum şi de la 
reşedinţa inspectoratului, funcţie de amploarea 
riscurilor de pe raza de competenţă, pe principiul 
arondării, cu efective şi tehnică, conform planului 
comun de intervenţie; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

 

d. exerciţii şi aplicaţii  
 
 
 
 
 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare  
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b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - constituie echipe de intervenţie şi/sau acţiune 
care vor desfăşura activităţi pentru 
salvare/evacuare; 
- participă la salvarea şi evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor materiale, precum şi la 
amenajarea locurilor de primire şi cazare a 
sinistraţilor. 

c. asistenţă medicală - participă la acţiuni comune de salvare a 
persoanelor surprinse şi afectate de dezastru; 
- respectă măsurile sanitar-antiepidemice, 
profilactice speciale şi restricţiile de consum 
alimente, apă, furaje, etc.; 

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- participă la menţinerea ordinii publice în 
localităţile sau zonele afectate, concomitent cu 
intensificarea măsurilor pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice; 
- participă la salvarea şi evacuarea populaţiei, 
animalelor şi bunurilor materiale, precum şi la 
amenajarea locurilor de primire şi cazare a 
sinistraţilor; 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - participă la menţinerea ordinii publice în 
localităţile sau în zonele afectate de dezastre; 
- asigură securitatea zonelor de carantină 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - participă cu forţe şi mijloace proprii în zonele 
afectate de dezastre, la acţiunile de intervenţie 
pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora 
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Anexa nr. 1.7 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

UM 01354 BAIA MARE/CMJ Maramureș FIŞA Nr. 7 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

 exerciţii şi aplicaţii - exerciţii de antrenament prevăzute în programele 
specifice de pregătire; 
- participă la ordinele eşaloanelor super la 
aplicaţiile tactice de cooperare organizate şi 
coordonate de ISU Maramureş pentru verificarea 
viabilităţii planurilor de cooperare 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

 exerciţii şi aplicaţii - resurse umane şi materiale proprii 
- pentru înlăturarea şi limitarea efectelor 
dezastrelor, asigurarea materială, tehnică şi 
medicală se va face din existentul la serviciu, iar la 
nevoie, de la stocul de mobilizare cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;  

 
III. INTERVENŢIE 

 

acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - conform „Planului comun de intervenţie al 
unităţilor M.Ap.N. şi M.A.I. pentru limitarea şi 
înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul 
judeţului Maramureş poate executa următoarele 
misiuni:  
- constituie grupa operativă pentru conducerea 
acţiunilor de intervenţie la dezastre şi stabilesc 
ofiţeri de legătură pe lângă CJSU; 
- menţin permanent legătura cu ISU Maramureş şi 
înştiinţează eşalonul superior despre situaţiile de 
pericol sau de producere a unor dezastre, precum 
şi despre evoluţia ulterioară a acestora; 
- colaborează la ordin cu serviciile de urgenţă 
profesioniste  
- asigură înlăturarea urmărilor dezastrelor care au 
afectat subunităţile sau obiectivele proprii; 
- asigură intervenţia forţelor şi mijloacelor 
prevăzute în planurile proprii de asigurare cu 
resurse umane şi materiale necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă; 
- participă la ordin la asigurarea asistenţei 
medicale răniţilor şi persoanelor afectate de 

asistenţă medicală 
acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 
acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
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dezastre cu formaţiunea medicală din compunere; 
- asigură la ordin sprijin logistic pentru 
organizarea şi desfăşurarea evacuării populaţiei şi 
bunurilor materiale, amenajarea şi asigurarea 
locurilor de primire şi cazare a sinistraţilor ; 
- asigură la ordin trecer în timp scurt  la executarea 
misiunilor de bază, pentru toate forţele şi 
mijloacele participante la intervenţie. 
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Anexa nr. 1.8 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE 
MARAMUREŞ FIŞA Nr. 8 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- primirea permanentă a datelor privind necesarul 
de resurse destinat gestionării situaţiilor de 
urgenţă; 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d. - exerciţii şi aplicaţii - 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

-  

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d. - exerciţii şi aplicaţii - 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. – alarmare -  
b. - acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. - asistenţă medicală 

- asigurarea resurselor necesare (prin rechiziţii) 
forţelor de intervenţie în funcţie de solicitările 
acestora;  
 

d. - acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 
e. - acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
f. - acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
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Anexa nr. 1.9 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

OFICUL JUDEŢEAN DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
MARAMUREŞ FIŞA Nr. 9 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- se informează permanent prin cooperare cu 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş,; 
- se informează permanent prin mass-media locală; 
- recepţionează, prin sistemele de telecomunicaţii 
speciale, alerte şi informări şi le retransmite 
autorităţilor locale; 
- execută ordinele primite de la eşaloanele 
superioare. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- se monitorizează permanent semnalizările de 
dispozitivelor antiincediu din unitate şi site-urile 
aflate în administrare; 
- în sezonul secetos execută inspecţii în site-urile 
proprii sau ale terţilor în scopul îndepărtării 
resturilor vegetale (eliminarea pericolului de 
incendiu). 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş  

- nu este cazul 

d. exerciţii şi aplicaţii - în cooperare cu ISU Maramureş, la solicitarea 
acestora şi cu aprobarea conducerii Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale; 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş  

-  

d. exerciţii şi aplicaţii - din bugetul de stat, în funcţie de activităţile 
planificate în anul în curs; 

 
 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare -recepţionează, prin sistemele de telecomunicaţii 
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speciale, alerte şi informări şi le retransmite 
autorităţilor locale; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

-asigurarea telecomunicaţiilor speciale pentru 
structurile care au responsabilităţi în de diferite 
situaţii de urgenţă.  

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - 
f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - remedierea defecţiunilor apărute la mijloacele de 

telecomunicaţii speciale proprii; 
- înlăturarea urmărilor unui eveniment cu 
personalul propriu care şi-a păstrat capacitatea de 
intervenţie după producerea evenimentului, 
urmărind în principal refacerea, pe cât posibil şi în 
cel mai scurt timp, a sistemelor de telecomunicaţii 
speciale deteriorate. 
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Anexa nr. 1.10 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MARAMUREŞ FIŞA Nr. 10 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a cursurilor de apă, la 
posturile hidrometrice de minim doua ori/zi , a 
acumulării Strâmtori-Firiza. şi transmiterea datelor 
la autorităţile competente 

-  măsurători de niveluri, precipitaţii, temperatură 
aer, temperatură apă, strat de zăpadă, fenomene de 
iarnă  

b. monitorizarea  precipitaţiilor căzute la posturile 
pluviometrice 

-măsurători de precipitaţii la posturile 
pluviometrice de minim doua ori/zi 
 

c.  monitorizarea parametrilor de calitate a apei în 
secţiunile de control prestabilite cu frecvenţa de 4-
12 ori /an 

Indicatori fizico-chimici: pH, temperatura, 
oxigen dizolvat, culoare şi, după caz, în funcţie de 
natura poluantului:: suspensii, compuşi organici 
oxidabili, fenoli, amoniu, azotiţi, azotaţi, cianuri, 
extractibile în eter de petrol, detergenţi, sulfuri şi 
hidrogen sulfurat, cloruri, sulfaţi; 
Indicatori biologici: indice saprob 
 

d. monitorizarea parametrilor de calitate a apei la 
evacuările agenţilor economici, conform manualului 
de operare 

Indicatori fizico-chimici: pH, temperatura, 
oxigen dizolvat, culoare şi, după caz, în funcţie de 
natura poluantului:: suspensii, compuşi organici 
oxidabili, fenoli, amoniu, azotiţi, azotaţi, cianuri, 
extractibile în eter de petrol, detergenţi, sulfuri şi 
hidrogen sulfurat, cloruri, sulfaţi; 
Indicatori biologici: indice saprob 
 

e. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

SGA Maramureş controlează: 
- Autorităţile administraţiei publice locale 
(asigurarea igienizării cursurilor de apă; existenţa 
şi completarea planurilor de apărare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale) 
Operatori economici de prelucrare a lemnului 
(gestionarea materialelor şi deşeurilor lemnoase şi 
depozitarea acestora) 
Operatori economici care administrează acumulări 
piscicole, hidroenergetice (reglementarea din 
punct de vedere al gospodăririi apelor; exploatarea 
acumulărilor la ape mari şi starea construcţiilor 
hidrotehnice; existenţa şi completarea planurilor 
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor 
accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi 
poluărilor accidentale) 
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Operatori economici care deţin folosinţe 
neconsumatoare (reglementarea din punct de 
vedere al gospodăririi apelor) 
- Concluziile controalelor şi monitorizărilor 
hidrologice şi fizico- chimice sunt transmise la 
Administraţia Bazinală de Apă  Someş-Tisa; 
Instituţia Prefectului Maramureş, ISU Maramureş.  

f. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- atenţionare / avertizare hidrometeorologică 
transmisă împreună cu I.S.U. Maramureş la 
C.L.S.U. din judeţ, CJSU, operatori economici 
sursă de risc; 

g. exerciţii şi aplicaţii 

- exerciţii de simulare la inundaţii, gheţuri şi 
poluări accidentale pentru verificarea fluxului 
informaţional şi a modului de cunoaştere a 
măsurilor de prevenire şi contracarare a efectelor 
inundaţiilor şi poluărilor accidentale pentru 
personalul din cadrul C.L.S.U. din judeţ şi a celor 
din unităţile poluatoare. 
- împreună cu I.S.U. Maramureş 
 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor hidro-
meteorologici , de mediu, hidrografici, etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente 

-Aparatură specifică din laboratorul specializat 
pentru analize fizico-chimice  şi biologice;  
- Posturi hidrometrice 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- conform stocului de mijloace şi materiale 
existent în Planului propriu de apărare împotriva 
inundaţiilor, accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice şi poluărilor accidentale  

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- campanii informative de „Ziua Mondială a 
Apei”;  
- conferinţe de presă ; 
- broşuri, pliante; 

d. exerciţii şi aplicaţii - materiale grafice (planuri de situaţie, hărţi, etc) 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare 

Conform fluxului informaţional hidrometeorologic 
şi operativ privind inundaţiile, gheţurile şi 
accidentele la construcţiile hidrotehnice; 
Conform fluxului informaţional –decizional în caz 
de poluare accidentală; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

Conform planului propriu de apărare împotriva 
inundaţiilor, accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice şi poluărilor accidentale; 
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e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

Conform planului propriu de apărare împotriva 
inundaţiilor, accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice şi poluărilor accidentale; 
- funcţie de amploarea evenimentului; 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 

Conform planului propriu de apărare împotriva 
inundaţiilor, accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice şi poluărilor accidentale; 
- funcţie de amploarea evenimentului; 
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Anexa nr. 1.11 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII - CONSILIUL 
JUDEŢEAN MARAMUREŞ FIŞA Nr. 11 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

Culegerea de informaţii privind starea de 
viabilitate a drumurilor judeţene (deszăpezire, 
polei, inundaţii, alunecări) 

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c.informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

-  

d.exerciţii şi aplicaţii - 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

Personal, fax, telefonic, informări periodice. 

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c.informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d.exerciţii şi aplicaţii - 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare - 
b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

Combaterea poleiului, consolidări terasamente, 
ziduri de sprijin, plombări în carosabil, covoare 
asfaltice, reparaţii poduri. 
Utilaje şi echipamente specifice lucrărilor de 
drumuri şi poduri. 
Se acţionează de urgenţă în cazuri limită la 
dispoziţia Direcţiei Dezvoltare şi Ivestiţii a 
Consiliului Judeţean MM 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
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Anexa nr. 1.12 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREŞ FIŞA Nr. 12 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a.  monitorizarea continuă a calităţii aerului, 
monitorizarea periodică a zgomotului şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizarea permanentă a parametrilor de 
calitate a aerului prin staţii automat; 
- monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu 
prin SSRM şi monitorizarea zgomotului urban; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- controlul se efectuează de Garda de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Maramureş. Personalul 
laboratorului şi al SSRM Baia Mare poate preleva 
şi analiza probe la solicitarea Gărzii de Mediu; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- informarea depăşirii valorilor limită prevăzute de 
legislaţia în vigoare;  
- la depăşirea nivelelor de atenţionare ale 
radioactivităţii factorilor de mediu, SSRM Baia 
Mare informează Laboratorul Naţional de 
Referinţă pentru Radioactivitatea Mediului din 
cadrul ANPM; 

d. exerciţii şi aplicaţii - participarea la exerciţiile organizate de 
Laboratorul Naţional de Referinţă pentru 
Radioactivitatea Mediului şi Aer din cadrul 
ANPM şi ISU Maramureş; 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a.  monitorizarea continuă a calităţii aerului, 
monitorizarea periodică a zgomotului şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- persoane care să gestioneze operarea staţiilor 
automate şi resurse financiare pentru întreţinere; 
- persoane care asigură efectuarea analizelor 
fizico-chimice şi determinările de zgomot; 
- persoane care asigură desfăşurarea activităţilor 
specifice din cadrul SSRM şi resurse financiare 
necesare; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

-Echipamente şi materiale specifice prelevării şi 
analizării probelor. 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

-Rapoarte, informări şi comunicate de presă 
privind starea factorilor de mediu. Participarea la 
conferinţe, simpozioane, campanii informative, 
distribuirea de pliante. 

d. exerciţii şi aplicaţii Se foloseşte aparatura din dotarea laboratorului şi 
a SSRM Baia Mare. 
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III. INTERVENŢIE 
a. alarmare -În cazul depăşirii concentraţiilor maxime 

admisibile la o staţie de măsurare datorate surselor 
de poluare industrială se anunţă agentul economic 
care a generat sursa de poluare pentru luarea  
măsurilor de reducere şi limitare a emisiilor 
poluante. 
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Anexa nr. 1.13 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

COMISARIATUL JUDEŢEAN AL GĂRZII DE MEDIU 
MARAMUREŞ FIŞA Nr. 13 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizarea calităţii factorilor de mediu sau 
pentru alţi parametri; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

-Execută activităţi de inspecţie şi control al 
respectării prevederilor legislaţiei în domeniul 
protecţiei mediului; 
-Desfăşoară acţiuni de control la operatorii 
economici de tip SEVESO II; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Neamţ şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- Desfăşoară acţiuni de informare preventivă a 
populaţiei pentru evitarea consecinţelor 
fenomenelor de poluare accidentală şi pune la 
dispoziţia publicului date privind starea mediului, 
în conformitate cu legislaţia privind accesul 
publicului la informaţia de mediu. 

d. exerciţii şi aplicaţii - Participă la exerciţiile şi aplicaţiile iniţiate de 
către instituţiile din cadrul CJSU 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă  

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Neamţ şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

 

d. exerciţii şi aplicaţii - 
 
III. INTERVENŢIE 

- 

a. alarmare - 
b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- Participă la intervenţiile pentru eliminarea sau 
diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra 
factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor 
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acestora. 
e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - Participă la acţiunile pentru limitarea sau 

diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra 
factorilor de mediu. 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - Participă la acţiunile pentru înlăturarea efectelor 
majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu. 
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Anexa nr. 1.14 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MARAMUREŞ FIŞA Nr. 14 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- de a supraveghea şi controla zonele de risc 
privind respectarea măsurilor sanitare, 
epidemiologice şi a condiţiilor de salubritate 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- execută determinări şi controale biologice, 
toxicologice sau de radiaţii a apei, alimentelor sau 
radiobiologice; 
- respectă normele sanitare şi epidemice prin 
intermediul cabinetelor medicale de familie, de 
specialitate, şcolare din mediul urban sau local; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- avertizează populaţia privind pericolele iminente 
şi de introducere a restricţiilor privind consumul 
apei şi al alimentelor; 

d. exerciţii şi aplicaţii - participă la acţiuni comune de pregătire cu 
efective şi tehnica specifică, la solicitarea CJSU / 
CLSU (cabinetele medicale din localităţile 
respective) 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- unităţi sanitare  
- reţeaua ambulatorie   - dispensare medicale, 
 cabinete medicale de familie, cabinete medicale 
de specialitate, cabinete medicale şcolare; 
- asistenţa farmaceutică este asigurată prin 
farmaciile din mediul urban şi rural şi  depozitele 
farmaceutice. 
- centrul de transfuzii sanguine este pregătit ca în 
orice moment să facă faţă unei intervenţii de acest 
gen  
 - pentru transportul bolnavilor din zonele 
calamitate, la spitale, Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă Maramureş pune la dispoziţie 
autospecialele din dotare;   

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 
c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureș şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

d. exerciţii şi aplicaţii - 
 
 
 
 
III. INTERVENŢIE 
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a. alarmare 

În cadrul misiunilor de intervenţie cadrele sanitare 
executa următoarele acţiuni: 
- de a avertiza populaţia privind pericolele 
iminente şi de a introduce restricţii privind 
consumul apei şi al alimentelor dar şi de a asigura 
serviciile medicale necesare astfel: 
- operaţionalizarea comisiilor sanitare, a 
permanenţelor şi colectivelor, constituite pentru 
coordonarea acţiunilor. Acestea culeg date şi 
informaţii despre proporţiile dezastrului, 
aprecierea numărului de victime, necesitatea 
constituirii punctelor de prim ajutor, manevrarea 
forţelor şi mijloacelor sanitare existente din 
localităţile neafectate către cele unde posibilităţile 
de asigurare sunt depăşite, ca şi colaborarea în 
conformitate cu reglementările în vigoare cu 
celelalte formaţiuni de apărare civilă; 
- după verificarea teritoriului afectat şi trierea 
cazurilor de urgenţă majoră sau care pot fi 
amânate, se iau măsurile necesare de acordare a 
primului ajutor pe loc sau transport cu personalul 
însoţitor la eşalonul superior alertat în prealabil să 
primească urgenţele; 
- în acelaşi timp se organizează după caz 
necesitatea evacuării populaţiei, interzicerea 
temporară a accesului în zonă, datorită 
contaminării sau avarierii surselor de apă; 
- pentru populaţia rămasă pe loc, dar şi pentru cea 
evacuată în condiţii specifice de afectare sau a 
stării de sănătate, se vor lua măsurile specifice 
epidemiologice pentru prevenirea apariţiei unor 
boli infecto-contagioase specifice aglomerării, 
concret: 
- persoane sinistrate, care locuiesc în barăci, 
corturi, internate, şcoli; 
- administrarea de substanţe dezinfectante, 
vaccinuri, produse biologice netoxice; 
- asigurarea distribuţiei alimentelor în condiţii 
corespunzătoare, ca şi a condiţiilor de salubritate 
din zonă  

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare 

c. asistenţă medicală 

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
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Anexa nr. 1.15 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ  MARAMUREŞ FIŞA Nr. 15 
I. GESTIONAREA RISCURILOR  
a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- 

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c.informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d. exerciţii şi aplicaţii 
- participă la exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie 
civilă cu personalul specializat, precum şi la 
activităţile de pregătire ale S.V.S.U. 

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

- 

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d.exerciţii şi aplicaţii - 
III. INTERVENŢIE  
a. alarmare -  

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare 
- asigură asistenţa medicală de urgenţă persoanelor 
afectate de producerea dezastrelor, precum şi la 
nevoie personalului implicat în acţiuni de salvare 

c. asistenţă medicală - asigură necesarul şi starea de funcţionare a 
parcului auto pentru transportul bolnavilor, funcţie 
de numărul maxim de solicitări dintr-o lună a 
anului;  
- asigură personalul medical necesar pe schimburi 
de urgenţe, organizează dispecerizarea şi 
pregătirea personalului 

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
- colaborează cu organele de poliţie şi ISU 
Maramureş pentru activităţi comune organizate. 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - 
 



 32/52  
 

  

Anexa nr. 1.16 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ – U.P.U. MARAMUREŞ  

S.M.U.R.D.  MARAMUREŞ 
FIŞA Nr. 16 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- 

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c.informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureș şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

-  

d. exerciţii şi aplicaţii - participă la exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie 
civilă cu personalul specializat 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- 

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureș şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d.exerciţii şi aplicaţii - 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare -  

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare 
- asigură asistenţa medicală de urgenţă persoanelor 
afectate de producerea dezastrelor, precum şi la 
nevoie personalului implicat în acţiuni de salvare 

c. asistenţă medicală - pregătesc primirea victimelor la nivelul unităţii 
de primiri urgente;  
- asigură un număr suficient de personal medical 
pentru asigurarea asistenţei medicale a victimelor 
primite la UPU, inclusiv prin aducerea la serviciu 
a personalului aflat în turele libere; 
- asigură dotarea cu materiale sanitare şi 
medicamente a PMA pregătit permanent la ISU şi 
preschimbarea periodică a acestora; 
- pune în aplicare Planul ROŞU  

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 
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e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - 
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Anexa nr. 1.17 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR MARAMUREŞ FIŞA Nr. 17 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizează siguranţa alimentelor; 
- monitorizează şi evaluează epizootiile şi 
zoonozele; 
- evaluează riscurile specifice determinate de 
ameninţările biologice; 
- supraveghează şi monitorizează unele substanţe 
şi reziduuri la animale vii, produse şi subproduse 
destinate consumului uman; 
- monitorizează avizele şi autorizaţiile privind 
siguranţa alimentelor, acordate de autorităţile 
publice cu atribuţii în acest domeniu; 
- monitorizează rezultatele acţiunilor de 
supraveghere şi control privind siguranţa 
alimentelor; 
- supraveghează şi monitorizează, din punctul de 
vedere al siguranţei alimentelor, operatorii 
economici care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul industriei alimentare; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- inspecţii şi controale  cu privire la aplicarea 
normelor sanitar-veterinare; 
- controlează funcţionalitatea centrelor de criză în 
cazul epidemiilor în rândul animalelor; 
- participă la controalele tematice privind siguranţa 
alimentelor; 
- exercită inspecţie şi control sanitar-veterinar în 
toate domeniile de activitate (sănătatea animalelor, 
protecţia şi bunăstarea animalelor, activitatea 
farmaceutică veterinară, identificarea şi 
înregistrarea animalelor) 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- furnizează informaţii publicului larg, după 
aprobarea prealabilă a conducerii; 
- organizează conferinţe de presă, briefing-uri etc.; 
- organizează campanii de promovare, educare si 
informare referitoare la activitatea specifică. 

d. exerciţii şi aplicaţii - la solicitarea CJSU Maramureş 
 
II. RESURSE NECESARE 
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a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- din bugetul propriu, conform planurilor de 
asigurare cu resurse umane, materiale pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă 
 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 
c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 
d. exerciţii şi aplicaţii - 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare -stabileşte o reţea de contact pentru facilitarea 
alertei în teritoriu în caz de criză; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- elaborează politicile de luptă în cazul apariţiei de 
boli majore la animale; 
- organizează acţiunile de intervenţie pentru 
combaterea epizootiilor şi coordonează activitatea 
grupurilor de lucru pentru fiecare situaţie de criză; 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - stabileşte dimensiunile şi caracteristicile zonelor 
de carantină pentru prevenirea îmbolnăvirilor în 
masă; 
- asigură măsuri profilactice pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor în masă. 

f.  acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - supraveghează gradul de contaminare a  
culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi 
evaluează efectele directe şi indirecte asupra 
oamenilor şi animalelor; 
- realizează decontaminarea animalelor şi 
produselor animale şi vegetale 
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Anexa nr. 1.18 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ 
ŞI DEZVOLTARE RURALĂ MARAMUREŞ FIŞA Nr. 18 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizează parametri de risc la secetă (la 
culturile vegetale); 
- stabileşte gradul de daune în culturile agricole şi 
livezi; 
- evaluează culturile calamitate; 
- determină studiul pedologic a solului 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- la operatorii economici (cultivatorii) ce sunt 
posibil a fi afectaţi de calamităţi de pe raza tuturor 
localităţilor din judeţ şi transmiterea datelor 
constatate la MADR ; 
- controlul se face pe toată perioada anului agricol. 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureș şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- informarea şi instruirea populaţiei despre secetă, 
dăunători şi pericolele critice ce vor apărea. 
-transmiterea datelor privind măsuri de protecţie 
(profilactice) la agenţii economici şi cultivatorii 
agricoli 
- campanii informative pe temele specifice 
agricole 

d. - exerciţii şi aplicaţii - 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- aparatura la nivel de localitate (Pluviometru), 
pentru măsurarea cantităţii de precipitaţii căzute, 
la nivel de localităţi; 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă -  

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureș şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- materiale informative şi buletine de avertizare 
(împotriva dăunătorilor din cultură) 
- mass-media, conferinţe şi simpozioane pe 
această temă; 

d. - exerciţii şi aplicaţii - 
 
 
 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a.alarmare  
b.acţiuni de căutare / salvare / descarcerare  
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c.asistenţă medicală  
d.acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs  

e.acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
-participă la acţiunile de evaluare a efectelor 
situaţiilor de urgenţă în sectorul agricol; 

f.acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
- efectuează tratamentele necesare combaterii 
dăunătorilor şi bolilor culturilor agricole conform 
tehnologiilor fiecărei culturi specifice. 
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  Anexa nr. 1.19 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
DIRECŢIA SILVICĂ MARAMUREŞ FIŞA Nr. 19 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, 
precum şi a efectelor negative ale acestora; 
- localizarea şi stingerea incendiilor; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- verificarea respectării regimului silvic privind 
tăierea pădurilor; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- prin comunicate de presă; 

d. exerciţii şi aplicaţii - 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- din bugetul de stat; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- din bugetul de stat; 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- din bugetul de stat; 

d. exerciţii şi aplicaţii -  
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare - 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor 
afectate; 

c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure; 
- toaletarea copacilor, tăierea crengilor copacilor 
de pe marginea drumjului în cazul ninsorilor 
abundente; 
- asigurarea permanentă a secţiunii de scurgere a 
pâraelor şi torenţilor de pe raza ocoalelor silvice; 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol -în sprijinul autorităţilor publice locale, la 
solicitarea acestora 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - reabilitarea zonei afectate (incendii, furtuni, 
inundaţii, ninsori abundente). 
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Anexa nr. 1.20 

La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
 
 

Inspectoratul Județean în Construcţii Maramureș FIŞA Nr. 20 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizarea siguranţei în construcţii; 
- evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- controlează construcţiile, instalaţiile şi 
amenajările finalizate sau în curs de finalizare 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- prin comunicate de presă 

d. exerciţii şi aplicaţii - 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- din bugetul de stat 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- din bugetul de stat 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- din bugetul de stat 

d. exerciţii şi aplicaţii - 
III. INTERVENŢIE  
a. alarmare - 
b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - stabileşte măsurile de intervenţie în primă 
urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care 
reprezintă un pericol public. 
-coordonează acţiunile de intervenţie pentru 
limitarea efectelor produse de cutremure şi 
alunecări de teren. 
 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - efectuează lucrările publice şi inginereşti la 
construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate 
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Anexa nr. 1.21 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
SC ELECTRICA  DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA DE NORD – 

S.D.E.E. BAIA MARE   FIŞA Nr. 21 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de 
energie electrică la operatorul pieţei şi accesul 
beneficiarilor serviciului de transport pentru 
verificarea grupurilor de măsurare; 
- monitorizează pericolele şi riscurile specifice, 
precum şi  efectele negative ale acestora; 
- la Dispecerat se primesc sesizările de avarie care 
sunt rezolvate de echipele de intervenţie ale 
societăţii. 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- prin comunicate de presă; 

d. exerciţii şi aplicaţii - la solicitarea CJSU 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- din bugetul propriu; 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- din bugetul propriu; 

d. exerciţii şi aplicaţii - se utilizează resursele proprii 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare - 
b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. asistenţă medicală - 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

-asigură efectuarea reparaţiilor în regim de urgenţă 
a liniilor şi posturilor de transformare afectate; 
-cooperează cu serviciile voluntare şi profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă pe timpul misiunilor de 
intervenţie; 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - adoptă, la nevoie, măsuri de limitare a furnizării 



 41/52  
 

  

energiei electrice; 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - 
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Anexa nr. 1.22 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEANMARAMUREŞ FIŞA Nr. 22 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

Monitorizarea unor situaţii de risc specifice 
activităţii desfăşurate sau zonei(epidemii, etc)   

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

Prin unităţile de învăţământ din judeţ 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

Unităţile de învăţământ- ore de dirigenţie, 
activităţi extraşcolare, lectorate cu părinţii 

d.  exerciţii şi aplicaţii Unităţile de învăţământ din judeţ la solicitarea 
CLSU / CJSU  

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- personalul unităţilor de învăţământ, inclusiv 
cadrele medicale arondate 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

-  

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- personalul propriu şi personalul din unităţile de 
învăţământ, planuri de urgenţă, logistică, pliante, 
mass-media, afişe, campanii informative 

d.exerciţii şi aplicaţii - logistica proprie, activităţi extraşcolare cu elevii 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare - alarmarea personalului propriu 
- anunţarea autorităţilor 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - evacuarea şi deplasarea personalului propriu şi a 
logisticii la locaţia de staţionare  

c. asistenţă medicală 
- acordarea primului ajutor pentru personalul 
propriu şi la locaţia de staţionare 
- anunţarea serviciilor specializate  

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- evacuare persoane şi bunuri materiale 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
- folosirea mijloacelor proprii de intervenţie pentru 
stingerea incendiilor şi înlăturarea unor pericole, 
până la sosirea structurilor profesioniste 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
- folosirea mijloacelor proprii de intervenţie şi a 
personalului propriu pentru înlăturarea efectelor 
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Anexa nr. 1.23 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

Administraţia Naţională a Drumurilor din România – Secţia Baia Mare FIŞA Nr. 23 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizează starea de viabilitate a drumurilor 
naţionale de pe raza judeţului Maramureş 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d. - exerciţii şi aplicaţii -la solicitarea autorităţilor publice locale pe timpul 
activităţilor de pregătire; 

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

- resursele prevăzute în „Nomenclatorul privind 
lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice” 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- resursele prevăzute în „Nomenclatorul privind 
lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice” 

d. - exerciţii şi aplicaţii - prin folosirea resurselor proprii  
III. INTERVENŢIE  
a. – alarmare - 

b. - acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. - asistenţă medicală - 
d. - acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- deszăpezirea şi combaterea lunecuşului/poleiului  
pe timp de iarnă; 
-repunerea în funcţiune a căilor de comunicaţii 
afectate de fenomene meteorologice periculoase, 
alunecări de teren, semnalizarea corespunzătoare a 
acestora;  

e. - acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol -asigură mentenanţa permanentă a căilor de 
comunicaţii din exploatare; 

f. - acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor, 
pasajelor şi tunelurilor în starea tehnică iniţială 
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Anexa nr. 1.24 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A. FIŞA Nr. 24 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizează starea de viabilitate a drumurilor 
și podurilor de pe raza judeţului Maramureş 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- 

d. - exerciţii şi aplicaţii -la solicitarea autorităţilor publice locale pe timpul 
activităţilor de pregătire; 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- resursele prevăzute în „Nomenclatorul privind 
lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice” 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- resursele prevăzute în „Nomenclatorul privind 
lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice” 

d. - exerciţii şi aplicaţii - prin folosirea resurselor proprii  
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. – alarmare - 

b. - acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - 
c. - asistenţă medicală - 
d. - acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- deszăpezirea şi combaterea lunecuşului/poleiului  
pe timp de iarnă; 
-repunerea în funcţiune a căilor de comunicaţii 
afectate de fenomene meteorologice periculoase, 
alunecări de teren, semnalizarea corespunzătoare a 
acestora;  

e. - acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol -asigură mentenanţa permanentă a căilor de 
comunicaţii din exploatare; 

f. - acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor, 
pasajelor şi tunelurilor în starea tehnică iniţială 
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Anexa nr. 1.25 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

SN TRANSPORT FEROVIAR - CFR INFRASTUCTURĂ FIŞA Nr. 25 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, 
precum şi a efectelor negative ale acestora; 
 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- prin comunicate de presă; 
- pliante, afişe, foi volante, broşuri de specialitate; 

d. - exerciţii şi aplicaţii -impreună cu serviciile voluntare sau profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă, la solicitarea acestora 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- din bugetul de stat; 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă  

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- din bugetul de stat; 

d. - exerciţii şi aplicaţii - mijloace specifice, din bugetul alocat in anul 
respectiv; 

 
III. INTERVENŢIE 

 

a. – alarmare - 

b. - acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
personalului propriu; 

c. - asistenţă medicală - 
d. - acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la 
construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate; 

e. - acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - 

f. - acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - efectuarea depoluării şi decontaminării; 
- reabilitarea zonei afectate. 
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Anexa nr. 1.26 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE FIŞA Nr. 26 
I. GESTIONAREA RISCURILOR  
a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, 
precum şi a efectelor negative ale acestora; 
 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- prin comunicate de presă; 
- pliante, afişe, foi volante, broşuri de specialitate; 

d. exerciţii şi aplicaţii - participă la acţiuni comune de pregătire / 
aplicaţiile tactice de cooperare cu efective şi 
tehnica specifică din dotare; 

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

 - din bugetul propriu 
b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 
c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 
d. exerciţii şi aplicaţii - asigurare cu efective şi tehnică specifică funcţie 

de natura exerciţiului sau aplicaţiei. 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare - propune alarmare  populaţiei; 

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare 
- furnizează informaţii legate de tipul zborului / 
numărul pasagerilor şi echipajului aeronavei.  
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

c. asistenţă medicală 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
asistenţei psihologice; 
- sprijinirea efectuării transportului victimelor;  

d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la 
construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate; 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
- la solicitare, sprijină acţiunile de înlăturare a 
manifestării pericolului produs cu mijloacele şi 
tehnica din dotare;  

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - reabilitarea zonei afectate. 
 
 



 47/52  
 

  

Anexa nr. 1.27 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE – FILIALA 
MARAMUREŞ 

FIŞA Nr. 27 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

 

d. exerciţii şi aplicaţii 
-împreună cu serviciile profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă sau alte servicii publice 
voluntare, la solicitarea acestora 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

 

b. controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

 

c. informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- mijloacele proprii provenite din donaţii şi 
sponsorizări 

d. exerciţii şi aplicaţii 

 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare  

b. acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - intervine  după ce s-a produs evenimentul; ajută 
la transportul victimelor la corturile de prim 
ajutor, acordă ajutor premedical şi asistenţă 
psihologică; 
- ajută populaţia afectată cu saci de dormit, paturi, 
paturi pliante, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
lenjerie, alimente, apă minerală, funcţie de 
resursele atrase de la comunitatea locală, depozitul 

c. asistenţă medicală 
d. acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

e. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 
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f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 

central al Crucii Roşii, Crucea Roşie şi Semiluna 
Roşie Internaţională. 
- se acţionează cu voluntari echipaţi în echipament 
specific (tărgi rabatabile, truse de prim ajutor). 
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Anexa nr. 1.28 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
SERVICIUL SALVAMONT MARAMUREŞ FIŞA Nr. 28 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizează parametrii meteo şi hidrografici 
din zona de responsabilitate şi atenţionează turiştii 
în legătură cu pericolele ce pot rezulta în urma 
declanşării acestora, 

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă -  

c.informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- editează hărţi şi pliante pentru informarea 
turiştilor 
- amplasează panouri avertizoare 

d.exerciţii şi aplicaţii - la solicitarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă 
 
II. RESURSE NECESARE 

 

a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

-aparatura şi tehnica din dotare;  

b.controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c.informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

 

d.exerciţii şi aplicaţii - 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. alarmare -execută atenţionarea turistilor sau populaţiei din 
zona posibil a fi afectată; 

b.acţiuni de căutare / salvare / descarcerare 

- efectuează intervenţii de căutare a persoanelor 
rătăcite; 
- efectuează intervenţii de salvare montană si 
transportul accidentaţilor până la prima unitate 
medicală specializată; 

c.asistenţă medicală -acordă asistenţa medicală de primă urgenţă 
d.acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

-cooperează cu serviciile voluntare şi profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă pe timpul misiunilor de 
intervenţie; 
- organizează prevenirea accidentelor alpine şi 
amenajarea traseelor 

e.acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol 

f. acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment 
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Anexa nr. 1.29 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
CN Remin SA/ SC Conversmin SA FIŞA Nr. 29 

 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, 
precum şi a efectelor negative ale acestora; 
 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă - 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- prin comunicate de presă; 
- pliante, afişe, foi volante, broşuri de specialitate; 

d. - exerciţii şi aplicaţii -impreună cu serviciile voluntare sau profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă, la solicitarea acestora 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

- din bugetul de stat; 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă  

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- din bugetul de stat; 

d. - exerciţii şi aplicaţii - mijloace specifice, din bugetul alocat in anul 
respectiv; 

 
III. INTERVENŢIE 

 

a. – alarmare - 

b. - acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
personalului propriu; 

c. - asistenţă medicală - 
d. - acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la 
construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate; 

e. - acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - 

f. - acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment - efectuarea depoluării şi decontaminării; 
- reabilitarea zonei afectate. 
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Anexa nr. 1.30 
La Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

PRIMĂRIE – C.L.S.U. FIŞA Nr. 30 
 
I. GESTIONAREA RISCURILOR 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

-organizează culegerea permanentă a datelor 
despre sursele de risc identificate conform schemei 
de analiză şi acoperire a riscurilor, a cotelor apelor 
râurilor la primirea atenţionărilor meteo; 
- urmăreşte evoluţia fenomenului de secetă 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

 Informarea se execută : 
- cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor pe sate; 
- înaintea şi pe timpul desfăşurării unor activităţi 
tradiţionale sau cultural – sportive; 
- cu ocazia controalelor şi exerciţiilor de alarmare; 
- prin preoţii parohi, la sfârşitul slujbelor 
religioase; 
- prin posturile locale de televiziune şi radio; 
- în şcoli; 
- prin afişe şi pliante. 

d. - exerciţii şi aplicaţii Se efectuează: 
- planificat pe bază de grafic, cu toţi salariaţii din 
primărie; 
- trimestrial, pe obiective, cu personalul serviciului 
voluntar, la şedinţele de pregătire 

 
II. RESURSE NECESARE 

 

a. - monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea 
datelor la autorităţile competente 

-conform resurselor prevăzute în planurile anuale 
de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 

- grafic de control;. 
- carnete cu constatările rezultate din control; 
- registru cu note de control. 

c. - informarea preventivă a populaţiei asupra 
pericolelor specifice judeţului Maramureş şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării 
unui pericol 

- materiale informative pentru afişierele stradale, 
preoţi parohi, cadre didactice 

d. - exerciţii şi aplicaţii - planuri de intervenţie; 
- planuri de evacuare. 

 
 
 
III. INTERVENŢIE 

 

a. – alarmare  - asigură realizarea şi menţinerea în stare de 
funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare; 
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- la producerea unei situaţii de urgenţă dispune 
punerea în funcţiune a sirenei de alarmare şi a 
celorlalte mijloace stabilite prin plan; 
- înştiinţează şeful S.V.S.U. şi a altor angajaţi ai 
primăriei, în funcţie de situaţia produsă; 
- ia măsuri pentru avertizarea populaţiei, 
instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de 
pericol; 

b. - acţiuni de căutare / salvare / descarcerare - coordonează toate acţiunile de intervenţie 
indiferent de tipurile de risc de pe teritoriul 
oraşului / comune  
- asigură, prin echipele specializate pe domenii, 
căutarea şi salvarea persoanelor şi animalelor, 
bunurilor materiale; 
- ia măsuri de salvare a bunurilor populaţiei, a 
valorilor materiale şi culturale importante din 
zonele periclitate. 

c. - asistenţă medicală - organizează cu personalul medical de la 
cabinetele medicale din cadrul unităţilor sanitare / 
dispensarelor din localitate măsurile necesare 
pentru acordarea primului ajutor persoanelor 
rănite; 
- stabileşte măsuri pentru transportul la Spitalul de 
Urgenţă Judeţean a persoanelor grav rănite sau 
intoxicate. 

d. - acţiuni de înlăturare a manifestării pericolului 
produs 

- cu ajutorul serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă şi al cetăţenilor, pe baza de contracte de 
voluntariat 
- cu ajutorul agenţilor economici cu care are 
încheiate contracte 

e. - acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol - în funcţie de tipulde risc, izolarea obiectivului  
pentru limitarea extinderii fenomenului produs la 
alte obiective sau în vecinătăţi, intervenţia cu 
utilaje şi mijloace pentru evitarea revărsării 
cursurilor de apă la obiective sau gospodăriile 
populaţiei. etc 

f. - acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment -asigură cu forţele din dotare măsurile de refacere 
şi reabilitare 
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