ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA
BALȘA 337015 nr. 175
TEL 0254648001; 0254648002; FAX 0254648100

E-mail primaria.balsa@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 22/2021
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în data de
22 aprilie 2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/33/17.02.2021, la proiectul de
hotărâre, nr. 9/17.02.2021, prin care se propune aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
al comunei Balşa;
- Raportul Viceprimarului comunei Balşa nr. 2055/34/17.02.2021;
- Raportul de avizare favorabil nr. 2055/93/13.04.2021, al comisiei de specialitate nr. 3:
activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, protecție mediu și turism,
din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa;
În temeiul prevederilor art. 13, lit. a) din Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr.
307/2006, republicată, modificată şi completată ulterior, ale art. 14, lit. a) din Anexa la Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, modificat și completat ulterior, art. 6, alin. (1) din Anexa nr. 1 la Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, Hotărârii Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia
Civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 557/2016
privind managementul tipurilor de risc;
Ținând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților administrației publice de a
informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative;
În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. h), art. 139, alin. (1) și ale
art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Balşa,
prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Balşa.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărârea se comunică: Primarului comunei Balşa, Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Balşa, Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare.
Balşa la 22 aprilie 2021
Preşedinte de ședinţă
Murg Roman

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 22 aprilie 2021, sistem
de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BALŞA

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
BALŞA – 337015, Balşa nr. 175,
tel. Primărie 0254648001, 0254648002
fax. 0254648100
E-mail : Primărie – primaria.balsa@yahoo.com

Anexă la Hotărârea C.L. nr. 22/2021

DE ACORD,
PREŞEDINTE C.L.S.U. COMUNA BALŞA
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APROBAT ÎN ŞEDINŢA
CONSILIULUI LOCAL
DIN ……………………
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PLANUL
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
al comunei Balşa

Întocmit,
Inspector Protecţie Civilă
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Anexă la Hotărârea C.L. nr. 22/2021

PLANUL
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
al comunei Balşa

(Anexă în format electronic-CD)

Preşedinte de şedinţă
Murg Roman

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

PLANUL
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
( P.A.A.R. )
CAPITOLUL I
Dispoziţii Primare
Secţiunea 1
Definiţie, scopuri, obiective
1.1.- Definiţie : PAAR cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul teritoriului administrativ
al comunei Balşa, cu satele aparţinătoare: Almaşu Mic de Munte, Ardeu, Balșa, Buneşti, Galbina, Mada,
Oprişeşti, Poiana, Poieniţa, Roşia, Stăuini, Techereu, Vălişoara, Voia, măsurile, acţiunile şi resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective.
1.2.- Scopurile PAAR sunt :
- asigură cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin
premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă ;
- creează un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor
generatoare de situaţii de urgenţă ;
- asigură un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat .
1.3.- Obiectivele PAAR sunt :
a) - asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate
în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale ;
b) - amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării
funcţiilor de sprijin, privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ;
c) - stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative ;
d) - alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă .
Secţiunea a 2-a
Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1.- Acte normative de referinţă :
- Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, publicat
în M.O. partea I nr. 79/01.02.2007, Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, modificat și completat ulterior, Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru
aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor
economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specific, Legea nr.
481/2004 privind Protecţia Civilă, republicată, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
modificată şi completată ulterior, Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de
risc.
2.2.- Structuri organizatorice implicate :
Consiliul Local al comunei Balşa
Primăria comunei Balşa
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa
Postul de Poliţie Balşa
Cabinet Medical Individual Balşa
Cabinet Sanitar Veterinar Balşa
Şcoala Primară Balşa
2.3.- Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu ;
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LISTA
activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin
(Bază : A 3 la HG nr. 557/2016)
1. Înştiinţare, avertizare şi alarmare
Reprezintă totalitatea activităţilor de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice, de
informare, înştiinţare şi alarmare a autorităţilor publice locale, precum şi a populaţiei, privind
posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă.
1.1. Rol principal
a) asigurarea transmiterii avertizărilor către populaţie, precum şi înştiinţării autorităţilor
administraţiei publice 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: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara;
1.2. Rol secundar
a) asigurarea transmiterii avertizărilor către autorităţile administraţiei publice locale privind
fenomenele hidro - meteo periculoase şi calitatea factorilor de mediu: Sistemul de Gospodărire a Apelor
Hunedoara-Deva, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva, Direcţia de Sănătate Publică a
județului Hunedoara-Deva, Direcția pentru Agricultură a județului Hunedoara, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei
Balșa;
b) asigurarea supravegherii permanente a stării de sănătate a populaţiei şi mediului în scopul
prevenirii producerii unor situaţii de urgenţă şi/sau diminuării riscurilor pe care acestea le comportă:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva, Direcţia de Sănătate Publică a județului HunedoaraDeva, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva și Oficiul Fitosanitar
Hunedoara-Deva, Cabinet Medical Individual Balșa, Cabinet Sanitar Veterinar Balşa, Serviciul
Ambulanța Orăștie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa;
c) asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii şi a pericolelor seismice către autorităţile
administraţiei publice locale: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al
comunei Balșa;
d) asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii către autorităţile administraţiei publice centrale și
locale privind posibilitatea căderii obiectelor din cosmos: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, prin Agenţia Spaţială Română (ROSA), Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului
Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa;
e) asigurarea informării, înştiinţării şi alarmării în cel mai scurt timp posibil a autorităţilor centrale
și locale şi respectiv COCG despre o situaţie/stare/eveniment care poate să apară pe teritoriul Românei
sau al altor state învecinate, cu potenţial de risc radiologic pentru mediu sau populaţia României:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Agenţia pentru Protecţia Mediului
Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa;
f) asigurarea transmiterii avertizărilor şi înştiinţărilor privind sănătatea populaţiei şi riscurile
biologice: Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva, Direcția pentru Agricultură a
județului Hunedoara, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de
Urgență al comunei Balșa, Cabinet Medical Individual Balșa;
g) asigurarea transmiterii avertizărilor populaţiei prin mass - media: societăţi de radioteleviziune,
societăţi de presă şi internet;
h) asigurarea suportului decizional al factorilor abilitaţi legal să întreprindă măsurile de gestionare a
situaţiilor de urgenţă, prin furnizarea informaţiilor de securitate naţională obţinute în cadrul activităţilor
specifice: Serviciul Român de Informaţii, Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă al județului
Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa - Centrul Operativ pentru
Situaţii de Urgenţă;
i) asigurarea monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice de către toate autorităţile responsabile;
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j) asigurarea preluării apelurilor de urgenţă de la cetăţeni, prin intermediul Sistemului naţional unic
pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) şi transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie:
Oficiul Județean de Telecomunicaţii Speciale Hunedoara.
2. Recunoaştere şi cercetare
Reprezintă totalitatea activităţilor întreprinse atât de structurile de intervenţie aflate în serviciu, în
vederea identificării şi evaluării consecinţelor unei situaţii de urgenţă, cât şi de structurile specializate ale
autorităţilor responsabile pentru cercetarea zonelor afectate de o situaţie de urgenţă.
2.1. Rol principal
a) recunoaşterea, evaluarea şi cercetarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă: Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva şi alte forţe şi servicii specializate existente la locul
producerii unei situaţii de urgenţă;
2.2. Rol secundar
a) recunoaşterea şi evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă: Comitetul Local pentru Situații
de Urgență al comunei Balșa – Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa, alte forţe şi servicii
specializate ale autorităţilor responsabile solicitate în sprijin, conform domeniului de competenţă, la locul
producerii unei situaţii de urgenţă;
b) cercetarea (aeriană, terestră, cu mijloace de detecţie, cu mijloace electrono - optice, cu cupluri
chinotehnice, de comunicaţii etc.) la locul producerii unei situaţii de urgenţă, în scopul salvării de vieţi
omeneşti: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru
Situații de Urgență al comunei Balșa – Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa, Postul de
Poliție Balșa;
c) recunoaşterea şi cercetarea containerelor/incintelor, zonelor populate sau nepopulate şi
identificarea zonelor cu nivel ridicat de radioactivitate sau cu potenţial contaminant radiologic:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Agenţia pentru Protecţia Mediului
Hunedoara-Deva, Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva, Cabinet Medical Individual
Balșa.
3. Comunicaţii şi informatică
Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni necesar asigurării, planificării, coordonării necesarului
de comunicaţii pentru elementele de răspuns în situaţii de urgenţă de la nivel local, judeţean şi/sau
naţional, inclusiv gestionarea informaţiilor din domeniu.
3.1. Rol principal
a) asigurarea continuităţii funcţionării reţelelor de comunicaţii şi informatică pentru Sistemul
naţional de management al situaţiilor de urgenţă (SNMSU): Oficiul Județean de Telecomunicaţii Speciale
Hunedoara.
3.2. Rol secundar
a) completarea/refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii folosit de SNMSU:
Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, ANCOM şi operatorii publici de
comunicaţii;
b) completarea/refacerea operativă a sistemului de comunicaţii speciale din administrare: Oficiul
Județean de Telecomunicaţii Speciale Hunedoara;
c) identificarea automată a locaţiei terminalului telefonic prin care este apelat numărul de urgenţă
112, potrivit soluţiei tehnice de localizare implementate în SNUAU: Oficiul Județean de Telecomunicaţii
Speciale Hunedoara;
d) asigurarea funcţionării reţelelor de comunicaţii şi informatică din competenţă în vederea
monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi pentru realizarea fluxurilor informaţionale de
către toate autorităţile responsabile (conform anexei nr. 2), prin centrele operative/operaţionale, centrele
de conducere şi coordonare a intervenţiilor, dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului
informaţiilor clasificate: Oficiul Județean de Telecomunicaţii Speciale Hunedoara, Comitetul Județean
pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al
comunei Balșa–Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa.
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4. Căutare - salvare
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul salvării persoanelor şi a animalelor
înainte, pe timpul şi imediat după producerea unei situaţii de urgenţă, inclusiv gestionarea informaţiilor
din domeniu.
4.1. Rol principal
a) căutare - salvare: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva şi
Inspectoratul General de Aviaţie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa–Serviciul
Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa.
Dacă activitatea de căutare - salvare trebuie să se desfăşoare în anumite medii specifice,
Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva şi
Inspectoratul General de Aviaţie participă cu rol secundar, iar rolul principal revine autorităţilor
specializate, astfel:
- căutare aeronave civile: Ministerul Transporturilor, prin Administraţia Română a Serviciilor de
Trafic Aerian (ROMATSA);
- căutare nave/aeronave militare: Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major al Forţelor
Navale (SMFN) şi Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA);
- căutare - salvare persoane în mediu muntos, greu accesibil: Serviciul specializat SALVAMONT,
Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara;
4.2. Rol secundar
a) căutare – salvare pentru demnitarii care beneficiază de protecție : Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Serviciul
Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa, Postul de Poliție Balșa;
b) căutarea şi salvarea victimelor accidentelor de aviaţie: Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia de
Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva, operatori economici şi organizaţii neguvernamentale care
deţin mijloace de căutare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Serviciul
Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa, Postul de Poliție Balșa;
c) căutare - salvare a persoanelor în zone greu accesibile: serviciile specializate SALVAMONT,
METROREX şi alte servicii de profil, serviciile publice constituite în baza Legii nr. 402/2006 privind
prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Serviciul Voluntari pentru Situații
de Urgență Balșa, Postul de Poliție Balșa.
5. Descarcerare, deblocare căi de acces
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie pentru deblocarea
căilor de acces şi descarcerarea persoanelor aflate în medii ostile vieţii.
5.1. Rol principal
a) asigurarea capacităţilor operaţionale, a tehnicilor şi procedurilor de descarcerare pentru salvarea
vieţii umane: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva.
5.2. Rol secundar
a) planificarea, asigurarea capacităţilor 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: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva,
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa, comitetele operatorilor economici din
comuna Balșa.
6. Protecţia populaţiei (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă şi hrană, alte măsuri de
protecţie)
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate pentru scoaterea temporară sau definitivă a
persoanelor, animalelor şi bunurilor din zonele de risc şi asigurarea condiţiilor minime de subzistenţă,
inclusiv activităţile de gestionare a datelor şi informaţiilor privind desfăşurarea acestor acţiuni, precum şi
cele de asigurare a populaţiei şi animalelor cu apă şi hrană.
6.1. Evacuare
6.1.1. Rol principal
a) organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
județului Hunedoara-Deva în cooperare cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa;
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b) fundamentarea deciziei privind evacuarea populaţiei: Ministerul Afacerilor Interne prin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva și Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara, Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva,
Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor prin
Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara-Deva, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva,
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al
comunei Balșa.
6.1.2. Rol secundar
a) suplimentarea capacităţii de transport pentru evacuare: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Afacerilor Interne;
b) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen de
două ore de la declararea, potrivit legii, a stării de urgenţă: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa- Centrul Operativ
pentru Situaţii de Urgenţă,
Şcoala Primară Balşa, comitetele operatorilor economici din comuna Balșa,
Postul de Poliție Balșa, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara;
c) evidenţa populaţiei evacuate: Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Orăștie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa- Centrul Operativ pentru Situaţii de
Urgenţă;
d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Comitetul Local pentru Situații de Urgență al
comunei Balșa- Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa, Şcoala Primară Balşa, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Postul de Poliție Balșa, Inspectoratul de
Jandarmi Județean Hunedoara, Cabinet Medical Individual Balşa;
e) instalarea taberelor pentru sinistraţi: Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei
Balșa- Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa, Şcoala Primară Balşa, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Postul de Poliție Balșa, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara;
f) evacuarea animalelor: Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa- Serviciul
Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa, Postul de Poliție Balșa, Cabinet Sanitar Veterinar Balşa;
g) securitatea şi paza zonelor evacuate: Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara;
h) controlul circulaţiei: Postul de Poliție Balșa;
i) controlul şi evidenţa autoevacuării: Postul de Poliție Balșa, Serviciul Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor Orăștie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Balșa- Serviciul
Voluntari pentru Situații de Urgență Balșa;
6.2. Cazare şi adăpostire
6.2.1. Rol principal
a) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului
Hunedoara-Deva în cooperare cu Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa.
6.2.2. Rol secundar
a) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Şcoala Primară Balşa, Consiliul Local al comunei Balșa,
Ministerul Apărării Naţionale, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Cabinet Medical
Individual Balşa;
b) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi colective:
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva în cooperare cu Comitetul Județean pentru Situații de
Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa, precum și Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Hunedoara în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor
operative cu produse din rezerva de stat;
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Hunedoara, în cooperare cu Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva și
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa.
6.3. Asigurare apă şi hrană
6.3.1. Rol principal
5

a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane:
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa-Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Hunedoara, în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor
operative cu produse din rezerva de stat;
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Hunedoara.
6.3.2. Rol secundar
a) verificarea apei potabile şi hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Direcţia de Sănătate
Publică a județului Hunedoara-Deva, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Cabinet Medical
Individual Balşa;
b) verificarea apei şi hranei pentru animale: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Hunedoara-Deva, Cabinet Sanitar Veterinar Balşa;
c) asigurarea, distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii şi distribuţiei ajutoarelor umanitare de
urgenţă:
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale Judeţul Hunedoara, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa, Societatea Naţională de Cruce Roşie,
Cabinet Medical Individual Balşa, organizaţii neguvernamentale;
- Ministerul Apărării Naţionale, pentru acţiunile de distribuţie ajutoare umanitare de urgenţă în
localităţile afectate.
6.4. Alte măsuri de protecţie
a) stabilirea concentraţiilor şi intervalelor de timp pentru administrarea iodurii de potasiu către
populaţie: Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva şi Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare;
b) combaterea căderilor de grindină în zonele protejate din cadrul SNACP, în scopul protecţiei
comunităţilor locale din aria de intervenţie: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
7. Asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare
medicală, asistenţă medicală de urgenţă în unităţile primire urgenţe şi compartimentele de primire
urgenţe)
Reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care
vizează intervenţia structurilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la locul producerii situaţiei de
urgenţă.
7.1. Rol principal
a) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului
Hunedoara-Deva, în cooperare cu Serviciul Ambulanța Orăștie şi unităţile de primiri urgenţe (UPU/CPU)
Orăștie-Deva.
7.2. Rol secundar
a) instalarea în teren a spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naţionale;
b) instalarea posturilor medicale avansate de categoria I şi a II - a: Direcţia de Sănătate Publică a
județului Hunedoara-Deva, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva
(SMURD);
c) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de izolare: Direcţia de Sănătate Publică a
județului Hunedoara-Deva şi Inspecţia Sanitară Hunedoara;
d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Serviciul Ambulanța Orăștie şi unităţile de primiri
urgenţe (UPU/CPU) Orăștie-Deva, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva
(SMURD), Cabinet Medical Individual Balşa, Spital medical Orăștie și Spital județean Hunedoara-Deva;
e) transport medical: Serviciul Ambulanța Orăștie – Deva, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
al județului Hunedoara-Deva (SMURD, Inspectoratul General de Aviaţie, Ministerul Apărării Naţionale;
f) acordarea primului ajutor: Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa, serviciile
SALVAMONT şi SALVASPEO, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Cabinet Medical
Individual Balşa;
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g) securitatea şi paza perimetrului zonelor de intervenţie/carantină: Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara.
8. Asistenţă medicală în faza spitalicească
Reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care
vizează menţinerea în limitele normale a sănătăţii în contextul producerii unor situaţii de urgenţă sau ca
urmare a manifestării epidemiilor şi pandemiilor.
8.1. Rol principal
a) acordarea asistenţei medicale: Spital medical Orăștie și Spital județean Hunedoara-Deva;
8.2. Rol secundar
a) suplimentarea capacităţii de spitalizare şi personal medical: Ministerul Sănătăţii, prin Spital
medical Orăștie și Spital județean Hunedoara-Deva;
b) planificarea şi suplimentarea cu medicamente şi instrumentar medical: Direcţia de Sănătate
Publică a județului Hunedoara-Deva şi Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul
Hunedoara;
c) acordarea asistenţei medicale: prin reţele sanitare proprii, aparţinând Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului
Român de Informaţii, Spital medical Orăștie și Spital județean Hunedoara-Deva;
d) transport medical: Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Ambulanța Orăștie – Deva, unităţile
cu profil medical aparţinând mediului privat;
e) stabilirea măsurilor profilactice pentru evitarea îmbolnăvirilor în masă: Direcția SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva, Direcţia de Sănătate Publică a județului
Hunedoara-Deva, Oficiul Fitosanitar Hunedoara-Deva, Agenţia pentru Protecţia Mediului HunedoaraDeva, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Cabinet Medical Individual Balşa;
f) recunoaşterea, evaluarea şi comunicarea riscului de apariţie a unei boli infecţioase transmisibile:
Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Direcţia de Sănătate Publică a
județului Hunedoara-Deva.
9. Localizarea şi stingerea incendiilor
Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni specifice gestionării şi coordonării misiunilor care
vizează stingerea incendiilor.
9.1. Rol principal
a) localizarea, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa,
echipe specializate de la operatori economici și cetățeni din comuna Balșa;
b) localizarea, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor la fondul forestier:
Ocol Silvic Geoagiu pentru pădurile aflate în proprietatea statului, respectiv prin inspectoratele
teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (ITRSV) Hunedoara, pentru pădurile deţinute de alţi proprietari
decât statul.
9.2. Rol secundar
a) sprijinul structurilor specializate în stins incendii: Ministerul Apărării Naţionale, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa,
echipe specializate de la operatori economici și cetățeni din comuna Balșa;
b) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
județului Hunedoara-Deva;
10. Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive
Vizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situaţia producerii
evenimentelor care implică substanţe chimice, biologice, radiologice, poluanţi, mijloace explozive
(substanţe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură coordonarea forţelor şi
mijloacelor specializate, potrivit competenţelor, şi managementul situaţiilor de urgenţă care implică
activarea acestei funcţii de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor şi acţiunilor subsecvente.
10.1. Rol principal
a) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Postul de Poliție Balșa, în
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cooperare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva și Sistemul de Gospodărire a Apelor
Hunedoara-Deva;
b) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase
în cazul atacurilor teroriste: Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne, prin
Inspectoratul Județean de Poliţie Hunedoara/Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
10.2. Rol secundar
a) stabilirea perimetrelor de securitate: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului
Hunedoara-Deva, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara
, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate, Direcţia de
Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva;
b) evacuarea populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara, Postul de Poliție Balșa, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa;
c) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul zonelor contaminate: Inspectoratul de
Jandarmi Județean Hunedoara, Postul de Poliție Balșa, Agenţia pentru Protecţia Mediului și Garda de
Mediu Hunedoara-Deva;
d) aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanţelor poluante sau contaminatoare pentru
asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în zona afectată: Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri, prin operatorii economici care produc substanţe ce pot produce poluări şi care au
obligaţia realizării măsurilor de decontaminare, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în
subordonare/ coordonare/sub autoritate şi operatorii economici de profil;
e) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor
privind contaminarea teritoriului naţional: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului
Hunedoara-Deva, Agenţia pentru Protecţia Mediului și Garda de Mediu Hunedoara-Deva, Direcția pentru
Agricultură a județului Hunedoara şi Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva;
f) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva, Sistemul
de Gospodărire a Apelor Hunedoara-Deva;
g) supravegherea gradului de contaminare a populaţiei, de radioactivitate a alimentelor şi apei
potabile, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Direcţia de
Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva, prin laboratoarele de igiena radiaţiilor;
h) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor, evaluarea
efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării: Direcția pentru
Agricultură a județului Hunedoara, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva, Cabinet Medical
Individual Balşa, Cabinet Sanitar Veterinar Balşa;
i) intervenţia operativă cu mijloace şi echipe pirotehnice specializate, atunci când capacitatea de
intervenţie a forţelor Ministerului Afacerilor Interne este depăşită sau insuficientă, în cazul evenimentelor
ce implică muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare: Direcția
Județeană de Informaţii Hunedoara;
j) descoperirea/localizarea, identificarea şi, după caz, neutralizarea substanţelor explozive, în
conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, prin aplicarea unor
măsuri specifice de control, investigare, neutralizare, analiză postneutralizare/postincident şi, după caz,
asanare: Direcția Județeană de Informaţii Hunedoara;
k) intervenţia operativă pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase şi decontaminarea
mijloacelor şi materialelor utilizate: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa, Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa și toate autorităţile responsabile care au în
coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de structuri;
l) realizarea decontaminării animalelor: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa, Cabinet Sanitar Veterinar Balşa;
m) identificarea substanţelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea containerizării şi
îndepărtării din zonă: Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare şi Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva.
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11. Asigurarea transportului
Se referă la gestionarea informaţiilor, punerea la dispoziţie a resurselor şi coordonarea acţiunilor
care implică asigurarea transportului, altul decât cel în folos propriu. Prin această funcţie se asigură
inclusiv gestionarea informaţiilor despre infrastructura de transport rutieră, maritimă/fluvială, feroviară şi
aeriană.
11.1. Rol principal
a) asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării populaţiei, resurselor necesare pentru
intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor prin operatori
economici, regii autonome şi companii naţionale, operatori economici privați şi Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă comuna Balşa.
11.2. Rol secundar
a) supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Postul de Poliție Balșa;
b) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de
protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Postul de Poliție Balșa,
Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Ministerul Transporturilor;
c) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării,
în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor prin operatori economici,
regii autonome şi companii naţionale, operatori economici privați, Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă comuna Balşa-Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa;
d) sprijinirea autorităţilor locale pentru realizarea evacuării populaţiei, pentru transportul resurselor
necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă precum şi asigurarea
transportului pentru animalele şi bunurile evacuate: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului
Hunedoara-Deva, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Postul de Poliție Balșa, Direcţia de
Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva, Cabinet Medical Individual Balşa şi Ministerul Apărării
Naţionale;
12. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi
Presupune gestionarea informaţiilor despre reţelele de utilităţi (canal, apă, energie, etc.), poduri,
viaducte de interes local/naţional, precum şi alocarea de forţe specializate şi coordonarea acestora pentru
realizarea lucrărilor specifice.
12.1. Rol principal
a) asigurarea energiei electrice pentru obiectivele critice de răspuns la urgenţă, refacerea operativă a
avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi refacerea operativă a
avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale: Ministerul Energiei şi Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, ENEL Energie SA.
12.2. Rol secundar
a) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă:
Ministerul Transporturilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva şi
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa.
13. Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie pentru efectuarea
depoluării şi decontaminării mediului, populaţiei, clădirilor şi tehnicii de intervenţie.
13.1. Rol principal
a) depoluarea şi decontaminarea CBRN: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă comuna
Balşa, echipe specializate de la operatori economici şi alte forţe şi servicii specializate existente în UATurile învecinate.
13.2. Rol secundar
a) depoluarea apelor interioare: Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara-Deva, agenţii
poluatori;
b) efectuarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor: Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al județului Hunedoara-Deva şi, la solicitarea autorităților locale, personalul din unităţile
specializate ale Ministerului Apărării Naţionale cu materialele necesare puse la dispoziţie de Ministerul
Afacerilor Interne;
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c) efectuarea depoluării: Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin
operatorii economici de specialitate, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în
subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru obiectivele aflate în administrare și Sistemul de
Gospodărire a Apelor Hunedoara-Deva, pentru obiectivele aflate în administrare;
d) efectuarea decontaminării terenurilor şi rezervaţiilor: Direcția pentru Agricultură a județului
Hunedoara, prin operatorii specializaţi, Agenţia pentru Protecţia Mediului și Garda de Mediu HunedoaraDeva (cu excepţia poluărilor din domeniul radiologic şi nuclear unde participă pentru verificarea
eficacităţii măsurilor luate pentru depoluare/decontaminare);
e) realizarea decontaminării produselor vegetale şi animale: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva, prin operatorii specializaţi;
f) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea
cursurilor de apă: Agenţia pentru Protecţia Mediului și Garda de Mediu Hunedoara-Deva, agenţii
poluatori;
g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea surselor de apă
potabilă: Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva şi alte instituţii responsabile conform
legislaţiei;
14. Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul situaţiilor de urgenţă
14.1. Rol principal
a) menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice: Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara.
14.2. Rol secundar
a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara, Postul
de Poliție Balșa;
b) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: serviciile private de securitate şi ordine publică pentru
operatorii economici;
c) stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei: Ministerul Public.
15. Restabilirea stării provizorii de normalitate
Presupune asigurarea pachetului de măsuri şi acţiuni şi sprijinul tehnic de specialitate în situaţii
care vizează sectoarele afectate.
15.1. Rol principal
a) asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situaţiei de
urgenţă: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă comuna Balşa.
Implică măsurile şi acţiunile desfăşurate de structurile de ordine şi siguranţă publică, potrivit
cadrului specific de reglementare şi care vizează asigurarea unui climat de siguranţă pe timpul acţiunilor
care vizează răspunsul în situaţii de urgenţă.
15.2. Rol secundar
a) asigurarea măsurilor specifice de ordin operativ, în principal de instituire a unor dispozitive de
securitate, cercetare, recunoaştere, supraveghere, control/examinare şi investigare: Serviciul Român de
Informaţii, Garda de Mediu Hunedoara-Deva - în domeniul protecţiei mediului;
b) identificarea mijloacelor specializate pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe
perioada situaţiei de urgenţă: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Hunedoara;
c) asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situaţiei de
urgenţă generată de incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţa radiologică: autorităţile centrale
care au în subordine/coordonare instituţii/companii care deţin/exploatează reactori energetici de putere
şi/sau de cercetare, instalaţii şi echipamente nucleare şi/sau radiologice prin intermediul specialiştilor din
instituţii/companii, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenţia
Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
d) asigurarea sprijinului tehnic de specialitate privind verificarea eficacităţii implementării
măsurilor pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situaţiei de urgenţă generată de
incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţa radiologică prin derularea de programe de
monitorizare dedicate Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara-Deva, Direcţia de Sănătate Publică a
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județului Hunedoara-Deva, prin laboratoare de igienă a radiaţiilor ionizante, şi Direcția SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva;
e) asigurarea condiţiilor necesare pentru combaterea eficientă a fenomenelor meteorologice
periculoase şi modificarea locală a parametrilor meteoclimatici prin intervenţii active în atmosferă:
Direcția pentru Agricultură a județului Hunedoara, prin operatorii specializaţi;
f) coordonarea şi controlul reconstrucţiei ecologice a pădurilor afectate de incendii: Garda de Mediu
Hunedoara-Deva;
g) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în prima urgenţă la
construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul Județean în Construcţii Hunedoara,
Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii, Primăria comunei BalșaCompartimentul Agricol, urbanism și amenajarea teritoriului;
h) asigurarea condiţiilor pentru refacerea sistemelor de comunicaţii civile potrivit competenţelor:
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Hunedoara;
i) asigurarea condiţiilor pentru reînceperea cursurilor şcolare: Inspectoratul Școlar Județul
Hunedoara, Şcoala Primară Balşa.
16. Acordarea de ajutoare de primă necesitate
Vizează solicitarea, colectarea, transportul, stocarea, distribuirea ajutoarelor de primă necesitate
pentru populaţia afectată.
16.1. Rol principal
a) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul
Hunedoara.
16.2. Rol secundar
a) centralizarea informaţiilor privind necesarul ajutoarelor de primă necesitate: Comitetul Județean
pentru Situații de Urgență Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului HunedoaraDeva, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa;
b) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă comuna Balşa, operatorii economici şi agenţiile neguvernamentale potrivit domeniului
de competenţă;
c) organizarea punctelor de informare a populaţiei: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă comuna Balşa.
17. Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase
Vizează solicitarea privind asistenţa socială, psihologică şi religioasă pentru populaţia afectată.
17.1. Rol principal
a) asigurarea ajutorului de acest tip: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă comuna Balşa.
17.2. Rol secundar
a) organizarea punctelor de informare a populaţiei: Instituția Prefectului județul Hunedoara,
Consiliul Județean Hunedaora, Consiliul Local și Primăria comunei Balșa;
b) centralizarea informaţiilor privind necesarul ajutorului de acest tip: Instituția Prefectului județul
Hunedoara, Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara;
c) asigurarea morgilor temporare şi a terenurilor necesare pentru înhumare: Instituția Prefectului
județul Hunedoara, Consiliul Județean Hunedaora, Consiliul Local și Primăria comunei Balșa, Bisericile
din comuna Balșa;
d) evaluarea şi emiterea de măsuri de prevenţie privind impactul psiho - social în caz de urgenţă
radiologică şi nucleară: Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva.
18. Implementarea măsurilor de control în cazul evoluţiei unor epizootive grave şi zoonoze,
respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situaţiilor determinate de atacul
organismelor dăunătoare plantelor
Vizează acţiunile desfăşurate în scopul implementării măsurilor de control al bolilor, epizootii
grave produse de boli majore la animale sau zoonoze, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în
11

vigoare, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situaţiilor determinate de atacul
organismelor dăunătoare plantelor.
18.1. Rol principal
a) stabilirea planului de acţiune privind intervenţia în focar şi implementarea activităţilor de
combatere: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva;
b) stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii agenţilor patogeni la oameni, în cazul
zoonozelor: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva și Direcţia de
Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva;
c) stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor:
Oficiul Fitosanitar Hunedoara-Deva;
d) stabilirea planului de acţiune privind măsurile şi implementarea acestora pentru prevenirea
răspândirii organismelor dăunătoare plantelor: Oficiul Fitosanitar Hunedoara-Deva.
18.2. Rol secundar
a) stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii agenţilor patogeni la oameni, în cazul
zoonozelor: Direcţia de Sănătate Publică a județului Hunedoara-Deva;
b) conlucrarea cu autorităţile sanitare veterinare judeţene pentru controlul mişcărilor de animale şi
pentru respectarea restricţiilor impuse în zonele de control a bolii: Inspectoratul de Poliție al Județului
Hunedoara, Postul de Poliție Balșa;
c) asigurarea pazei şi protecţiei necesare aplicării măsurilor de control pentru controlul bolii:
Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara, Postul de Poliție Balșa, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara;
d) însoţirea şi paza transporturilor de cadavre animale cu risc patogen înalt către centrele de
ecarisare: Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara;
e) conlucrarea cu autorităţile sanitare veterinare judeţene la obţinerea permisului de acces în
exploataţii nonprofesionale/ comerciale Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara;
f) instalarea barierelor pe drumurile de acces, acolo unde restricţiile privind circulaţia o impun:
Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara, Postul de Poliție Balșa;
g) gestionarea perturbărilor liniştii publice ce pot apărea la localurile de neutralizare a cadavrelor şi
de impunere a restricţiilor de mişcare a animalelor: Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara,
Postul de Poliție Balșa;
h) sprijinirea aplicării măsurilor de control în mediul sălbatic: Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic şi Vânătoare Hunedoara, Ocolul Silvic Geoagiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului HunedoaraDeva;
i) oprirea şi verificarea în trafic a legalităţii şi respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al
operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE)
nr. 1.255/97 Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara;
j) construirea şi supravegherea filtrelor de dezinfecţie rutiere instituite pe drumurile publice:
Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva cu sprijinul Inspectoratul de
Poliție al Județului Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva;
k) instalarea semnalelor şi panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie şi de
supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confirmată: Direcția Sanitar-Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva cu sprijinul Inspectoratul de Poliție al Județului
Hunedoara, Postul de Poliție Balșa Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa;
l) îndeplinirea operaţiunilor de neutralizare a materialului de risc patogen reprezentat de cadavrele
de animale, atunci când se utilizează metoda alternativă de incinerare la faţa locului: Direcția SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva cu sprijinul, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva;
m) stabilirea de măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, atunci când se utilizează metoda
alternativă de denaturare a materialului de risc patogen: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
județului Hunedoara-Deva;
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n) monitorizarea impactului pe care îl au activităţile de control al focarelor de boală asupra
mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului și Garda de Mediu Hunedoara-Deva;
o) sancţionarea încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, prevenirea riscurilor şi
limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea
fertilităţii solului în timpul activităţii de control al focarelor de boli majore: Garda de Mediu HunedoaraDeva;
p) controlul modului de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii în activitatea de control a
focarelor de boli majore: Garda de Mediu Hunedoara-Deva;
q) urmărirea respectării condiţiilor din autorizaţia de mediu în activitatea de control a focarelor de
boli majore: Garda de Mediu Hunedoara-Deva;
r) asigurarea accesului rapid la resursele locale prin asigurarea logisticii şi a autorizaţiilor necesare:
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
comuna Balşa;
s) sprijinirea centrelor de intervenţie în teren cu personal, vehicule, logistică şi echipamente:
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
comuna Balşa;
ș) participarea la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii proprietarilor acestora: Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna
Balşa;
t) identificarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor pentru metode alternative de denaturare incinerare/îngropare: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă comuna Balşa;
ț) sprijinirea cu personal a activităţilor referitoare la încărcare, săpare, astupare, îngrădire etc. ce se
pot ivi în activitatea de neutralizare alternativă: Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Hunedoara-Deva, Comitetul Județean pentru Situații
de Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă comuna Balşa;
u) asigurarea transportului incineratoarelor mobile de la locul de garare la locul evoluţiei focarelor
de epizootii: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva cu sprijinul
Consiliului Local și Primăria comunei Balșa;
v) asigurarea transportului materiilor de risc - subproduse de origine animală nedestinate
consumului uman: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara-Deva cu
sprijinul Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă comuna Balşa;
w) coordonarea activităţii de denaturare în întreprinderi specializate a materialelor cu risc patogen
reprezentate de cadavrele animale rezultate în urma combaterii focarelor de epizootii grave: Direcția
pentru Agricultură a județului Hunedoara.
CAPITOLUL II
Caracteristicile teritoriului administrativ al comuna Balşa cu localităţile aparţinătoare
Secţiunea 1
Amplasarea geografică
Comuna Balşa este aşezată în partea de nord-est a judeţului Hunedoara la graniţa cu judeţul Alba.
Este situată în parte estică a munţilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora.
Faţă de principalele căi de comunicaţie comuna Balşa este aşezată pe drumul judeţean 705 care face
legătura între oraşul Zlatna şi Halta de cale ferată Geoagiu aflată în acelaşi timp pe drumul naţional 7
Sebeş – Deva şi drumul judeţean 741 Almaşu Mic de Munte - Curechiu.
Comuna Balşa este o aşezare dacică. Despre locuitorii acestei comune se vorbeşte în cronica lui
Inocenţiu Micu Klain, de asemenea în lucrarea ,, Avram Iancu’’ de Liviu Dragomir, editura Ştinţifiică
Bucureşti 1965 referitoare la răscoala din 1848 din Transilvania de sub conducerea lui Avram Iancu, care
a purtat corespondenţă, ce se găseşte la Academia Română, din care reiese participarea locuitorilor din
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comună la Răscoală, pag. 122, unde se spune că Tribunul George Damian reuşeşte să oprească la Balşa
înaintarea duşmanului .
De asemeni la biserica din Almaşul Mic de Munte se găseşte un document emis de Comitetul
Naţiunii Române din Sibiu 21/ 09 octombrie 1848 scris în litere chilirice şi semnat de Timotei Cipariu şi
A.T. Laurean care apelau la populaţie să se liniştească.
Tot legat de acest eveniment amintim faptul că ,,Dealul ungurului’’, deal la interferenţa satului
Poiana cu satul Stănija a primit acest nume din timpul revoluţiei fiind că pe aici au intrat în această
depresiune armatele ungureşti pentru a înăbuşi Revoluţia, iar intrarea în satul Poiana numită ,,Strâmtură’’
îşi trage denumirea tot din această perioadă, aici fiind stăvilită cu copaci şi pietroaie intrarea aceleiaşi
armate, fiind nevoită să ocolească pe dealul sus amintit.
Teritoriul comunei Balşa este cunoscut şi pentru numeroasele urme arheologice.
O statuie din comuna primitivă care se află ceva mai sus de biserica satului Balşa, altele la locul
numit ,,Piatra văcarului’’, la izvorul ,,Bereia’’, pe ,,Dealul Cerătului’’, unde au fost scoase la iveală
obiecte arheologice din ceramică şi bronz caracteristice epoci bronzului.
Pe teritoriul comunei au fost găsite şi vestigii romane. La altarul bisericii din Almaşu Mic de Munte
se află o piatră romană cu inscripţie şi ceramică romană. Mărturii ne stau : La nord de satul Ardeu în
peretele stâncos numit ,,Raiul’’ unde sunt patru peşteri, iar ceva mai sus ,, Piatra Peşteră’’ într-o peştereă
dărâmată s-au găsit urme ale omului, societăţii comunei primitive (vase pictate în roşu; dălţi din
amfibolit; aşchii din silex etc.) asemenea urme sau găsit şi în ,,Dealul Judelui ’’ iar în peşterile de la ,,
Vârful Cornetului’’ şi ,,Cetăţuia’’ s-au găsit instrumente din piatră şi bronz.
Unele din satele comunei Balşa sunt atestate documentar începând cu anul 1407 Balşa, 1509 Ardeu
şi Voia, 1511 Poiana şi Techereu, 1733 Almaş(Almaşu Mic de Munte) şi Vălişoara , 1805 Poieniţa şi
Oprişeşti.
Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, Balşa este situat in Regiunea V Vest, in care se
mai gasesc localitatile din judetele Timis, Arad, Mehedinti si restul judetului Hunedoara.
Localitatea este amplasată 60 km de municipiul Deva – resedinta judetului Hunedoara si la circa 115
km de orasul Sibiu ( unde se află cel mai apropiat aeroport).
a)- suprafaţă, vecinătăţi :
Teritoriul administrativ al comuna Balşa , cu localităţile aparţinătoare este de 15.190 ha, din care :
- teren neagricol : 11.495 ha, cuprinzând construcţii, drumuri, păduri, ape, cai ferate, etc.
- teren agricol : 3.695 ha, cuprinzând teren arabil, livezi, păşuni, fâneţe, grădini, etc.
Teritoriul administrativ al orasului Balşa se învecinează astfel (Anexa nr. 1):
la E şi NE – cu comuna Almaşu Mare, jud.Alba ;
la N – cu comuna Buceş ;
la V – cu comuna Bucureşci ;
la SV – cu comunele Certeju de Sus şi Băiţa;
la S E – cu oraşul Geoagiu ;
b)- forme de relief, specificităţi, influenţe :
O privire generală asupra reliefului ne arată că cea mai mare parte din suprafaţa teritorilui studiat o
formează ultimele ramificaţii din estul Munţilor Metaliferi, aparţinători Munţilor Apuseni din grupa
Carpaţilor Occindentali. Această parte se află la nord de râul Mureş împreună cu o suprafaţă de terasă şi
lunca îngustă a râului Balşa.
c)- caracteristici pedologice ale solului :
Tipul de sol zonal este brun roşcat de pădure, format pe luturi marnoase şi gresii cu ciment calcaros.
El se întâlneşte pe versanţi, are textura luto-argiloasă, reacţie neutră-slab-acidă, humifer pe alocuri, slab
podzolit. În funcţie de microrefief alternează zone cu diferite grade de eroziune, cu zone colmatate, cu
exces temporar de umiditate, în care se manifestă procesul de gleizare.
Pe terasele de confluenţă predomină solurile negre, argiloase, humifere, slabe acide,
pseudogleizate, iar pe râului Balşa se găsesc soluri aluviale nisipo-coezive,nisipo-lutoase, neutre, slab
acide şi slab humifere.
O bună parte din suprafeţele unor dealuri din partea de est, se caracterizează prin eroziuni de
diferite grade. Substratul bogat în calcar, nu a favorizat un început al procesului de podzolire, decât pe
suprafeţe mici. În schimb, eroziunea este frecventă aici masiv, solurile au un profil îngust, roca-mamă
14

fiind aproape la suprafaţă. Aceste soluri nu au putut evolua normal. Eroziunea a sustras continuu stratul
ce se humifică şi se îmbogăţea în elemente fertilizante, astfel că ele apar astăzi cu un orizont slab,
îmbogăţit în humus regenerat într-o perioadă nu prea îndepărtată în timp, din roca mamă.
Dintre toate elementele componente ale vegetaţiei, pădurilor le revine un rol foarte important
îndeplinind funcţii economice, de protecţie, de ameliorare a climei estetico-sanitară şi ştiinţifică. Pădurile
reprezintă şi unul dintre aspectele determinate ale peisajului, aducându-şi contribuţia la formarea şi
dezvoltarea simţului estetic al omului.
Secţiunea a 2-a
Caracteristici climatice
a)- regimul climatic, specificităţi, influenţe :
Climatul zonei se încadrează în limitele sectorului cu climă temperat continentală, cu influenţe
oceanice şi în cel cu climă de munţi mijlocii, mici şi dealuri. Climatul comunei Balşa aparţine celui de
coline şi dealuri cu variaţii de microclimat local. În spaţiul său se întâlnesc nuanţe destul de atenuate ale
Munceilor Săcărâmbului ca şi cele de pe Lunca Mureşului. Variaţiile atmosferice relativ scăzute,
presiunea atmosferică uniformă, asociaţiile temperaturii şi umezelii aerului destul de reduse,
predominarea timpului senin ca şi scăderea precipitaţiilor sub media pe ţară, iată doar câteva din
elementele climatologice simţite aici. Poziţia geografică de bazinet depresionar, explică în acelaşi timp
existenţa unor ierni relativ blânde (cca.-2°C).
Temperatura.
Temperatura, unul din principalele elementele climatologice pe anii 2001-2020 are media de
+10,5°C, pe perioada 1992-2000 +10,1°C, iar pe perioada 1982-1991 este de +9,2°C. Pe o hartă a
izotermelor, se observă o pătrundere a izomeriei de 9°C şi 10°C în căldarea Balşa, protejată de vânturi şi
expusă efectelor de încălzire produse de foehn ale cărui manifestări sunt simţite pe întreg versantul sudic
al Munţilor Metaliferi. Din analiza temperaturilor pe anii 1982-1991 (tabel 1) rezultă că temperatura
medie a lunii ianuarie variază între 1,8°C în 1988 şi -7,8°C în 1985, iar a lunii iulie prezintă mici oscilaţii
în jurul valorii de 20°C. Dacă facem aceeaşi analiză pe anii 1992-2000 (tabelul 1), rezultă că temperatura
medie a lunii ianuarie variază între 1,0°C în 1998 şi -27°C în 1995, iar a lunii iulie prezintă unele oscilaţii
în jurul valorii de 20°C. Făcând o analiză pe anii 2001-2020 (tabelul 1), rezultă că temperatura medie a
lunii ianuarie variază între 1,4°C în 2020 şi -2,7°C în 2005, iar a lunii iulie prezintă unele oscilaţii în jurul
valorii de 20°C.
Temperatura a fost de 39,6°C (13 VII 1963), iar minima absolută de -33,8°C (24 I 1963). În ceea
ce priveşte regimul îngheţului, numărul de zile dintr-un an calendaristic cu temperaturi sub 0°C variază în
jurul cifrei de -10°C, repartizate pe perioada lunilor noiembrie-martie. Un număr mic de zile cu îngheţ se
înregistrează de obicei la sfârşitul lunii octombrie, când de fapt cade şi prima brumă de toamnă.
Nebulozitatea.
Nebulozitatea prezintă valori medii anuale normale cu trei maxime principale în lunile noiembriedecembrie, ianuarie-februarie şi alt maxim în mai şi un minim important în august. Zilele senine
predomină vara. Durata strălucirii soarelui este cu cele mai ridicate valori în perioada iunie-septembrie.
Precipitaţiile
Precipitaţiile însumează în zona Balşa, valori medii anuale de 500-600 m³, socotite relativ reduse
în condiţiile de regiune împădurită. În general, se observă menţinerea unei trăsături caracteristice şi
anume a predominării ploilor de primăvară, maxim de precipitaţii fiind înregistrat în lunile mai, iunie,
iulie, de asemenea şi un maxim în septembrie, scăderea fiind în ianuarie, februarie. Precipitaţiile cele mai
frecvente sunt în lunile de primăvară şi vară. Ele sunt însă de scurtă durată, uneori sub formă de averse cu
cantităţi însemnate de apă, spre deosebire de cele din timpul iernii cu aspect persistent sub formă de
zăpadă. Umiditatea relativă a aerului este în medie de 70-80°C.
Vânturile
Pe fondul circulaţiei Primare a maselor de aer predomină vânturile de vest, nord-vest şi sud-vest, iar
viteza medie anuală fiind redusă(1,4 m/sec.).
În încheierea menţionăm încadrarea climei localităţi Balşa în timpul D f k x (Koppen)
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Secţiunea a 3-a
Populaţia :
➢
Vârstă

• Forţă de muncă disponibilă

• Copii din care : 46 băieţi şi 51 fete

• Bătrâni

➢

Sex

➢

Religii

➢

Persoane

➢

Persoane

-97, între 0-18 ani
-349, între 18-65 ani
-360, peste 65 ani
-405 sex masculin
- 401 sex feminin
- 731 ortodocşi
- 75 protestanţi
Din care :
- Penticostali 29
- Baptişti
19
- Adventişti
27
Salariate - 53
Din care : - 33 bărbaţi
- 20 femei
Nesalariate - 753
Din care : - 323 bărbaţi
- 333 femei

➢
Proveniţi din familii dezorganizate
➢
Caz social
➢
Caz medical
➢
Daţi/luaţi în plasament
➢
Asistenţi maternali
➢
Familii cu mai mulţi copii(minim 5)
➢ Caz social
24
➢ Caz medical
21

0
8
2
0
0
3

Secţiunea a 5-a
Căi de transport :
Reţeaua de drumuri şi căi ferate
a) cai de transport rutiere:
Comuna Balşa are două categorii de drumuri:
Drumuri judeţene - DJ 705 - DN 7 (Gelmar – Balşa – limită de judeţ Alba);
- DJ 741 - Almaşu Mic de Munte – Curechiu
- DJ 705L – Geoagiu - Mada
Drumuri comunale
- DC 28 : DJ 705L - Mada – Stăuini
- DC 15A : DJ 741 – Poieniţa
- DC 15B : – Poieniţa-Oprişeşti
- DC 25A : DJ 705 – Galbina
- DC 25B : DJ 741 – Techereu
- DC 25C : DJ 741 - Poiana
- DC 28A : Mada - Balşa
-DC 28B : DC28 - Gura Oandului
-DC 29 : Ardeu – Băcâia
-DC 24 : DJ 705 - Vălişoara
-DC 24A: DJ 761 Bocşa Mică – Voia
-DC 25 : DC24 - Buneşti
La toate acestea se adaugă uliţele de pe teritoriul comunei Balşa – care completează sistematizarea
stradală.
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Secţiunea a 6-a
Infrastructuri locale :
a)- instituţii publice comuna Balşa– cultură, ocrotirea sănătăţii :
- Consiliul Local al comunei Balșa, care are în subordine Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
urgenţă;
- Primăria comunei Balşa;
- Post de Poliţie Balșa;
- Cămine Culturale ;
- Şcoala Primară Balșa, și
- Grădiniţă cu program normal ;
- Cabinet Medical Individual;
- Cabinet sanitar veterinar.
1.- REŢELE DE ENERGIE ELECTRICĂ :
1.- Reţele de inaltă tensiune – nu avem
2.- Reţea de medie tensiune (20 KV ) :
LEA 20 KV Curechiu – Balomir ;
3.- Reţea de joasă tensiune (0,4 KV ) pt. consumatori casnici şi industriali :
LEA 0,4 Kv : în toate localităţile componente.
4.- Instalaţii aferente :
Post de transformare aerian (PTA) = 14,
Reţelele electrice aeriene sunt din cablu de aluminiu, pe stâlpi de beton.
6.- REŢELE DE TELEFONIE :
• telefonie fixă, abonaţi din care :

9 ALMAŞU MIC DE MUNTE
14 ARDEU
47 BALŞA

0 BUNEŞTI
3 GALBINA
0 MADA
0 OPRIŞEŞTI
8 POIANA
0 POIENIŢA
0 ROŞIA
0 STĂUINI
4 TECHEREU
0 VĂLIŞOARA
11 VOIA
96
• Total abonaţi
• Telefonie mobilă - există multe persoane abonate la operatorii de
telefonie mobilă – nu se cunosc numărul exact al utilizatorilor telefoniei mobile

Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi:
Conform Planului de evacuare
Secţiunea a 7-a
Specific regional/local :
a)- vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere:
Nu este cazul.
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CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă :
Secţiunea 1
Analiza riscurilor naturale :
Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de
producere/manifestare a situaţiilor de urgenţă, amploarea şi efectele posibile ale acestora.
Tipuri de risc, riscuri asociate, autorităţi responsabile şi domeniile de acţiune
(conform A1 din H.G. nr. 557/2016)
- fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care pot determina
sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
- cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii,
alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masa, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori
amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade,
avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte
calamitaţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de
factori de risc specifici.
1.Furtuni și viscol – Tipuri de riscuri care se produc foarte rar pe teritoriul comunei Balșa,
- Furtuni - vânt puternic şi/sau precipitaţii massive,
- Căderi de grindină,
2.Inundaţii - ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor
provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de
dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de
gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni, precum şi inundaţii prin
scurgeri de pe versanţi.
Inundaţiile în amonte de porţiunea locuită poate fi previzibilă cu 1-2 ore înainte ca acest lucru să
se întâmple. Nu necesită imediat evacuarea persoanelor. Nu există zone (terenuri arabile) care pot fi
inundate controlat la un nivel mediu al inundaţiilor. De asemenea, se pot crea atât diguri din pământ sau
saci cu nisip, sau şanţuri pentru scurgerea apei înapoi în matca sa.
3.Căderi masive de zăpadă:
- Ninsori abundente,
- Blocare căi rutiere,
Tipuri de riscuri care se produc foarte rar pe teritoriul comunei Balșa în timpul anotimpului iarna.
5. Secetă:
- Hidrologică - tip de risc care se produce uneori în timpul anotimpului – vara și mai rar în
cealaltă perioadă a anului;
- Pedologică- tip de risc care se produce uneori în timpul anotimpului – vara și mai rar în cealaltă
perioadă a anului.
Tipuri de riscuri care se produc foarte rar pe teritoriul comunei Balșa.
6. Temperaturi extreme:
-Depuneri de gheaţă, chiciură, îngheţuri timpurii sau târzii - tip de risc care se produce uneori în
timpul anotimpului – iarna;
- Polei - tip de risc care se produce uneori în timpul anotimpului – iarna;
- Poduri şi baraje de gheaţă pe apă (zăpor) - tip de risc care se produce foarte rar, în general în
perioada sfârțitul iarnii – începutul primăverii;
- Caniculă - tip de risc care se produce uneori în timpul anotimpului - vara.
7. Incendii de vegetaţie:
- Incendii la fondul forestier - tip de risc care se produce foarte rar;
- Incendii la vegetaţie ierboasă şi/sau arbustivă - tip de risc care se produce uneori primăvara sau
toamna;
- Incendii la culturi de cereale păioase - tip de risc care se produce foarte rar.
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9. Alunecări de teren - tip de risc care se produce foarte rar – comuna Balșa este rar predispusă
la acest tip de risc.
10. Cutremure de pământ - în comuna Balşa nu sunt zone cu risc seismic.
11. Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de
exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice - în comuna Balşa nu este cazul.
15. Poluare de ape - în comuna Balşa nu este cazul.
18. Căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos - nu este cazul.
19. Muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare-nu este
cazul.
20. Epidemii - tip de risc care se produce foarte rar.
21. Epizootii/Zoonoze- tip de risc care se produce foarte rar.
22. Risc radiologic - nu este cazul
23. Incendii - la case şi anexe gospodăreşti au frecvenţa mai mare în perioada sezonului rece,
când se fac focuri, cu material lemnos, în sobe.
24. Situaţii determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor - tip de risc care se
produce mai rar în comuna Balșa.
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Secţiunea a 2-a
Repartizarea principalelor funcţii de sprijin
(cf.A2 din HGR nr. 557/2016) :
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P - autoritate responsabilă cu rol principal
S - autoritate responsabilă cu rol secundar
P* - autoritate responsabilă cu rol principal în cazurile particulare prevăzute în anexa nr. 3 la HG nr. 557/2016

CAPITOLUL IV
Acoperirea riscurilor
Secţiunea 1
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie :
(1.) Evitarea manifestărilor riscurilor , reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor
acestora, se realizează prin următoarele acţiuni :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi
transmiterea datelor la autorităţile competente ;
b)- activităţi preventive ale C.L.S.U. şi autorităţilor publice, pe domenii de activitate ;
c)- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice comunei Balşa şi asupra comportamentului
de adoptat în cazul manifestării unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii.
(2.) Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor, sunt :
a)- controale şi inspecţii de prevenire ;
b)- avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă ;
c)- acordul ;
d)- asistenţă tehnică de specialitate ;
e)- informare preventivă ;
f)- pregătirea populaţiei ;
g)- constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale.
(3.) Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la :
a)- categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative ;
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b)- încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de
risc, pe categorii de forţe şi mijloace.
c)- zona de acoperire a riscurilor ;
d)- timpii de răspuns, cuantificaţi de comisia ISU ;
e)- activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii ; asistenţa
medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare; deblocări/salvări de persoane, salvări de animale, etc. ;
f)- alte informaţii considerate necesare .
Secţiunea a 2-a
Etapele de realizare a acţiunilor :
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale :
a)- alertarea şi/sau alarmarea SVSU şi a altor unităţi de intervenţie vecine ;
b)- informarea personalului de conducere asupra situaţiei reale ;
c)- deplasarea la locul intervenţiei ;
d)- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de
intervenţie ;
e)- transmiterea dispoziţiilor preliminare ;
f)- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie ;
g)- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
h)- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;
i)- manevra de forţe ;
j)- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului ;
k)- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului ;
l)- regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii ;
m)- stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia ;
n)- întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie ;
o)- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii la locul de dislocare permanentă ;
p)- restabilirea capacităţii de intervenţie ;
q)- informarea ISU/ preşedintelui CLSU ;
r)- analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare ;
Secţiunea a 3-a
Faze de urgenţă a acţiunilor :
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de natura evenimentului, intervenţiile SVSU sunt
organizate astfel :
a)- urgenţa I – asigurată de SVSU Balşa sau echipa de intervenţie a obiectivului afectat ;
b)- urgenţa a II-a – asigurată de subunităţile ISU ;
c)- urgenţa a III-a – asigurată de 2 sau mai multe unităţi limitrofe ;
d)- urgenţa a IV-a – asigurată de grupări operative, dislocate la ordinul IGSU, în cazul unor
intervenţii de amploare şi de lungă durată.
Secţiunea a 4-a
Acţiunile de protecţie-intervenţie :
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru :
a)-salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul
victimelor,cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate
b)-acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei,
instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi ;
c)-aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă
specifice;
d)-dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile ;
e)-diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţii esenţiale, a căror integritate pe
durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei ; staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi
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alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile
instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională,
staţiile de producere şi distribuire a energie şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii
de clădiri menţionate, garajele de autovehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, rezervoare
de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi
alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ;
f)-limitarea proporţiilor situaţiilor de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu
mijloacele din dotare.
Secţiunea a 5-a
Instruirea :
(1.) Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin
lege, pe baza unor programe adecvate avizate de ISU şi aprobate de CJSU.
(2.) Primarul, care este şi preşedintele CLSU şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor
publice au obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către
populaţie a modalităţilor de acţiune conform planurilor aprobate de analiză şi acoperire a riscurilor .
Secţiunea a 6-a
Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare :
Sistemul informaţional decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării,
măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi
transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a
unei situaţii de urgenţă.
Informarea secretariatului permanent al CJSU asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă
specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi a măsurilor luate, se realizează prin
rapoarte operative .
Primarul şi CLSU, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zonele
de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor
meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.
CAPITOLUL V
Resurse umane, materiale şi financiare :
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a
riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planul de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de CLSU.
Consiliul local prevede anual, în bugetul comunei, fonduri necesare pentru asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din oraşul Balşa .
În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere/manifestare,
de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipuri de forţe şi mijloace necesare de
prevenire şi combatere a riscurilor, astfel :
a)- inspecţii de prevenire ;
b)- servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă ;
c)- formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare ;
d)- formaţiuni de protecţie civilă : echipe de căutare-salvare, NBC şi pirotehnice ;
e)- alte formaţiuni de salvare : Crucea Roşie, scafandrii profesionişti, echipe de radioamatori, etc. ;
f)- grupe de sprijin .
Pe lângă tipurile de forţe specializate prevăzute mai sus, mai pot acţiona, după caz, în condiţiile
legii : unităţile poliţiei, jandarmeriei, formaţiuni de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţii
în caz de urgenţă şi organizaţi în organizaţii neguvernamentale cu activităţi specifice, etc.
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al formaţiunilor de voluntari, altele
decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care acţionează conform sarcinilor stabilite pentru
formaţiile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în planurile de
apărare specifice, potrivit legii.
22

CAPITOLUL VI
Logistica acţiunilor
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se
stabileşte prin Planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autorităţile, instituţiile publice,
societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi acţionează
conform sarcinilor stabilite prin Planurile de apărare specifice.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de
urgenţă specifice, se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în
raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.
ANEXE:
1.- Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în
localitatea Balşa - model anexă 1 ;
2.-Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.AR.–model anexă 2;
3.- Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă,
cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la
serviciu şi de la domiciliu, a responsabilităţilor şi misiunilor ;
4.- Riscuri potenţiale în localităţile vecine care pot afecta zona comuna Balşa ;
5.- Hărţi de risc ;
6.- Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de
producere ori de manifestare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri ;
7.- Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a
populaţiei în scopul evacuării ;
8.- tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism,
inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic, etc. ) ;
9.- Planuri şi proceduri de intervenţie ;
10.- Schema fluxului informaţional-decizional ;
11.- Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora ;
12.- Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice
13.- Rapoarte lunare de informare şi analiză către ISU ;
14.- Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum
se acoperă deficitul din disponibilităţile locale şi cu sprijin de la ISU sau CJSU ;
15.- Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
Întocmit,
Inspector Protecţie Civilă
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Preşedinte de ședinţă
Murg Roman

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
= Comuna Balşa =

Anexa nr. 1

LISTA
autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi
în analiza şi acoperirea riscurilor în
comuna Balşa

Nr.
crt.
1

Denumire
autoritate

Coordonate
autoritate

Persoane de contact

3

4

Balşa, nr. 175
tel.
- 0254648001 – primărie
- 0254648002 – primărie
Fax. 0254684100
E-mail :
primaria.balsa@yahoo.com

JUDE TRAIAN FELICIAN
= PRIMAR =
VOIA, nr. 4
Tel. 0254648103, 0758258494
ȚĂNDĂU COSMIN-NICOLAE
= VICEPRIMAR =
GALBINA, nr. 37
Tel. 0254648117, 0721619854
TĂTULEA SILVIU-PETRU
= SECRETAR GENERAL COMUNĂ =
BOZEŞ, nr. 37A
Tel. 0254248706, 0758258496
ŞTEF FLORIN-IOAN
= ŞEF SERVICIU VOLUNTARI PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ BALŞA =
BALŞA NR. 54
Tel 0254648136, 0757060270
CĂVĂCIAN MIHAI-ALIN
= INSPECTOR URBANISM =
BALŞA NR. 196
Tel. 0254648090, 0757060271
CRIŞAN IOAN
= REFERENT=
BALŞA, nr. 56
Tel. 0254648064, 0746017501
CRIŞAN LOREDANA-MARIA
= INSPECTOR REG. AGR. =
BALŞA, nr. 39
Tel. 0735558957
GUTIU DUMITRU-GAVRIL
= ÎMPUTERNICIT ŞEF POST POLIŢIE=
ORĂŞTIE str. T Vladimirescu nr. 62A
Tel. 0766337197
NEDELCU MARCELA
= MEDIC DE FAMILIE =
BALŞA nr. 175
Tel. 0254648011, 0728827869
LAZĂR-RABOCA MARIN IOAN
= ÎNVĂŢĂTOR =
POIANA nr. 54
Tel. 0374012233, 0749126390

1

2
Primărie

2

Post Poliţie

BALŞA, nr. 175
Tel.

3

Cabinet
Medical
Individual

BALŞA, nr. 175
Tel. 0254648011

4

Şcoala
Primară

BALŞA, nr. 42
Tel. 0254648006

Atribuţii în
P.A.A.R.
conform
Fişei
nr.____
5

5

Cabinet
Sanitar
Veterinar

BALŞA
Tel. 0741476955

6

Reprezentant
în Consiliul
Local

GALBINA

7

Reprezentant
în Consiliul
Local

MADA

BUDA CORNEL
= MEDIC VETERINAR =
ORĂŞTIE, str. Câmpul Nou, nr. 12A
Tel. 074013040410
ŢĂNDĂU NICOLAE
= CONSILIER LOCAL =
GALBINA, nr. 14
Tel. 0254648070, 0741045105
TOMA SIMION
= CONSILIER LOCAL =
VOIA, nr. 21
Tel. 0743553463

Inspector Protecţie Civilă,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Anexa nr. 2

ATRIBUŢIILE
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
AUTORITATEA :
Primăria comunei Balşa
I.- GESTIONAREA RISCURILOR :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente ;
b)- controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;

c)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol;
d)- exerciţii şi aplicaţii;

Fişa nr.

1

- se centralizează datele transmise de factorii de specialitate :
- avertizările meteo trimise de la ISU se afişează la sediul Primăriei
- conform graficului, autorităţi administrative, instituţii publice,
operatori economici, populaţie – pe linie de PSI
- controale în baza Legii nr. 59/2016 - la op.economici care lucrează cu
substanţe periculoase şi pe linie de mediu şi ADPP
- sistemul de alarmare existent
Rezultatele se comunică primarului şi, eventual, la ISU
- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc.
- panourile de Pr.Civilă de la instituţii, unităţi de învăţământ şi op.econ.
surse de risc
- exerciţii de alarmare publică o dată la 3 ani ;
- concursuri şcolare „Cu viaţa mea apăr viaţa”- protecţie civilă
- concursuri „Prietenii pompierilor” - SPSU

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)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

- telefoane, registre, în biroul de Pr.Civ.
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie
- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul
- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc

- materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare

III.- INTERVENŢIE :
a)- alarmare
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)- asistenţă medicală
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

- sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul
- acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice

COMITETUL LOCAL
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Anexa nr. 2

ATRIBUŢIILE
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
AUTORITATEA :
Post Poliţie Balşa
I.- GESTIONAREA RISCURILOR :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente ;
b)- controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă ;
c)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

Fişa nr.

2

- monitorizează starea de spirit a populaţiei,
- previne actele antisociale,

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

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)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

- telefoane, registre, sediul Poliţiei.
- panoul de lângă sediu
- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul
- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc

III.- INTERVENŢIE :
a)- alarmare
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)- asistenţă medicală
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

- staţii mobile, portavocile de pe maşini, telefoane, etc

- ajută prin activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf.
planurilor specifice
- ajută prin activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf.
planurilor specifice
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ATRIBUŢIILE
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
AUTORITATEA :
Cabinet medical individual Balşa
I.- GESTIONAREA RISCURILOR :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente ;
b)- controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă ;
c)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

Fişa nr.

3

- monitorizarea stării de sănătate a populaţiei
- conform graficului, controale preventive la şcoli, grădiniţe, creşe,
- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc.

- participă la exerciţiile efectuate de protecţia civilă sau pe SPSU

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)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

- telefoane, registre,
- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul
- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc

- materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare

III.- INTERVENŢIE :
a)- alarmare
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)- asistenţă medicală
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

- acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare
- se acordă în toate situaţiile de risc, cu toate forţele şi mijloacele
necesare,
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
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ATRIBUŢIILE
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
AUTORITATE
Şcoala Primară Balşa
I.- GESTIONAREA RISCURILOR :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente ;
b)- controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă ;

c)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

Fişa nr.

4

- se centralizează datele transmise de factorii de specialitate :
- avertizările meteo trimise de la ISU se afişează la sediul Primăriei
- conform graficului, autorităţi administrative, instituţii publice,
operatori economici, populaţie – pe linie de PSI
- controale în baza Legii nr. 59/2016 - la op.economici care lucrează cu
substanţe periculoase şi pe linie de mediu şi ADPP
- sistemul de alarmare existent
Rezultatele se comunică primarului şi, eventual, la ISU
- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc.
- panourile de Pr.Civilă de la instituţii, unităţi de învăţământ şi op.econ.
surse de risc
- exerciţii de alarmare publică o dată la 3 ani ;
- concursuri şcolare „Cu viaţa mea apăr viaţa”- protecţie civilă
- concursuri „Prietenii pompierilor” - SPSU

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)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

- telefoane, registre, în biroul de Pr.Civ.
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie
- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul
- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc

- materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare

III.- INTERVENŢIE :
a)- alarmare
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)- asistenţă medicală
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

- sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul
- acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
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ATRIBUŢIILE
autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.
AUTORITATEA :
Cabinet sanitar veterinar Balşa
I.- GESTIONAREA RISCURILOR :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea
datelor la autorităţile competente ;
b)- controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă ;

c)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

Fişa nr.

5

- se centralizează datele transmise de factorii de specialitate :
- avertizările meteo trimise de la ISU se afişează la sediul Primăriei
- conform graficului, autorităţi administrative, instituţii publice,
operatori economici, populaţie – pe linie de PSI
- controale în baza Legii nr. 59/2016 - la op. economici care lucrează cu
substanţe periculoase şi pe linie de mediu şi ADPP
- sistemul de alarmare existent
Rezultatele se comunică primarului şi, eventual, la ISU
- anunţuri în mass-media, prin broşuri, afişe, etc.
- panourile de Pr. Civilă de la instituţii, unităţi de învăţământ şi op.econ.
surse de risc
- exerciţii de alarmare publică o dată la 3 ani ;
- concursuri şcolare „Cu viaţa mea apăr viaţa”- protecţie civilă
- concursuri „Prietenii pompierilor” - SPSU

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)- informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor specifice
comunei Balşa şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării
unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii ;

- telefoane, registre, în biroul de Pr.Civ.
- panoul de Protecţie Civilă de la Primărie
- materiale şi echipamente necesare, dacă este cazul
- materiale informative, pliante, mass-media, afişe, etc

- materiale şi echipamente necesare, după caz ; loc de desfăşurare

III.- INTERVENŢIE :
a)- alarmare
b)- acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c)- asistenţă medicală
d)- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e)- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

- sirene, telefoane, portavoce, etc. – imediat ce a constatat pericolul
- acţiuni specifice, la ordin – materiale din dotare
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
- activităţi specifice tipului de situaţie de urgenţă produs, cf. planurilor
specifice
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Anexa nr. 3

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

Acţiunea

Organizarea

Predezastru

Prognoza

Protecţie

În timpul
producerii
dezastrului

Notificarea

Postdezastru Evacuarea

Activităţi ce se desfăşoară
- însuşirea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare
la evacuare (Lg. nr. 481/2004, OMAI 1184/2006)
- însuşirea Regulamentului de funcţionare al CLSU
- stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru
- elaborarea procedurilor de acţiune pentru fiecare
membru al CLSU
- identificarea zonei de risc
- identificarea sistemului de supraveghere şi control
- stabilirea fluxului informaţional şi alarmarea
- evaluarea riscului
- stabilirea raioanelor de evacuare
- analiza condiţiilor geografice, hidrometeorologice,
geologice, de populaţie, de resurse
- identificarea şi completarea sistemelor de : notificare,
înştiinţare, alarmare, informare
- urmărirea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare
privind tipurile de risc ;
- stabilirea condiţiilor şi criteriilor de protecţie
colectivă, reguli de comportare
- urmărirea aplicării măsurilor de profilaxie
- identificarea şi asigurarea asistenţei medicale de
urgenţă
- elaborarea planului de pregătire pentru CL şi
populaţia din zona de risc
- controlul executării măsurilor
- alarmarea populaţiei predispuse la risc
- primirea notificării despre producerea unui dezastru
pe teritoriul administrativ al comunei Balşa, sau în
zonele limitrofe
- activarea CLSU,
- alarmarea şi înștiințarea factorilor de răspundere,
- prevenirea localităţilor din zonele de pericol
- culegerea informaţiilor şi datelor suplimentare despre
dezastru
- analizarea situaţiei create
- elaborarea şi transmiterea dispoziţiilor preliminare
de evacuare
- cu aprobarea prefectului judeţului, alarmarea zonelor
din comuna Balşa sau a localităţilor aparţinătoare
afectate de dezastru
- informarea populaţiei şi mass-media despre situaţia
creată

Obs.

1

ETAPA

Acţiunea

Postdezastru Evacuarea

Acţiuni pe
termen lung

Restabilire –
Reabilitare

Activităţi ce se desfăşoară
- asigurarea resurselor necesare evacuării
- organizarea transportului sinistraţilor
- intrarea în funcţiune a punctelor de primire-repartiţie
sinistraţi
- asigurarea logistică a sinistraţilor
- organizarea pazei, ordinii şi îndrumării circulaţiei
- întocmirea de propuneri pentru asigurarea materială a
acţiunii de evacuare
- analiza modului de executare a evacuării
- planificarea acţiunilor pe termen lung
- evaluarea daunelor şi compensaţiilor necesare
- întocmirea de rapoarte-sinteză către IJSU şi CJSU
- întocmirea de cereri de sprijin, ajutor şi asigurare a
resurselor
- controlul, supravegherea şi reorganizarea activităţilor
socio-economice
- urmărirea asigurării compensaţiilor şi ajutoarelor
umanitare
- refacerea stocurilor de materiale

Obs.

Inspector Protecție Civilă,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Anexa nr. 4

RISCURI POTENŢIALE
în localităţi/judeţe vecine care pot afecta
zona de competenţă a Comunei Balşa

Nu există riscuri potenţiale în localităţile sau judeţele vecine, care să
poată afecta zona de competentă a Comunei Balșa.
Riscuri nucleare:
Judeţul Hunedoara nu intră în zona de planificare la urgenţe pentru risc
nuclear, în proximitate neexistând centrale atomo-electrice şi nici centrale
nucleare utilizate în cercetare.
Cea mai apropiată centrală atomo-electrică este cea din Ungaria, situată
pe Dunăre, în localitatea Paks. În situaţia producerii unui accident nuclear în
această locaţie, se aplică procedurile stabilite prin Planul de intervenţie la
urgenţă radiologică, plan care se află la nivelul judeţului şi care conţine detalii
legate de dispunerea surselor, forţelor şi mijloacelor de intervenţie, colaborarea
dintre instituţii, măsuri şi proceduri.

Inspector Protecţie Civilă,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Anexa nr. 5

HĂRŢI DE RISC

1. - Harta judeţului Hunedoara.
2. - Harta comunei Balşa si satele aparţinătoare - zone de risc,
sisteme de alarmare si evacuare.

Inspector Protecţie Civilă,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Anexa nr. 6

MĂSURI
corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor,
de reducere a frecvenţei de producere ori de evitare a consecinţelor
acestora, pe tipuri de riscuri

A. Riscuri naturale:
- consolidarea clădirilor, instalaţiilor, etc., pentru evitarea dărâmării acestora ca
urmare a unor eventuale furtuni sau inundaţii;
- regularizarea albiilor râului Balşa şi pârâurilor din zonă, prin crearea de pereuri
betonate sau din piatră, întărirea celor existente, extinderea porţiunilor regularizate în amonte
şi în aval de zonele locuite
- drenarea şi adâncirea albiei râului Balşa , şi a pârâurilor;
- plantarea de ramuri de salcie pe marginile apelor din zonă pe porţiunile nisipoase
şi care prezintă riscul erodării acestora;
- îndreptarea malurilor apelor din zona locuită, pentru evitarea creării de baraje de
gheaţă, lemne sau alte materiale pe care apele le pot aduce din amonte;
- plantarea de arbuşti sau pomi fructiferi pe porţiunile despădurite şi care sunt în
pantă, pentru evitarea alunecărilor de teren;
- crearea unei zone tampon prin defrişarea lăstărişului sau prin crearea de drumuri
vicinale, între terenurile arabile sau păşuni şi zonele împădurite, pentru evitarea extinderii
eventualelor focare de incendiu spre zonele împădurite, unde focul nu poate fi stăpânit uşor;
- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte regulile PSI şi a modului de comportate la
producerea anumitor tipuri de situaţii de urgenţă.
B. Riscuri tehnologice:
- verificarea, în baza H.G. nr. 557/2016 şi a H.G. nr. 93/2003 a tuturor situaţiilor
posibil generatoare de riscuri tehnologice;
- monitorizarea tuturor situaţiilor generatoare de riscuri tehnologice, a
transporturilor de substanţe periculoase, mai ales a celor care tranzitează zona administrativă
a comunei Balşa;
- verificarea posibilelor surse de poluare a apelor şi luarea măsurilor necesare
pentru ca acest lucru să nu se întâmple;
- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte modul de comportate la producerea
anumitor tipuri de situaţii de urgenţă.

Inspector Protecţie Civilă,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Anexa nr. 7

SISTEME
existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor
valori critice şi de alarmare a populaţiei în scopul evacuării

= Situaţia sirenelor =

Nr.
Crt.
1.

Adresa

Locul de amplasare

Proprietarul

Locul de
acţionare

Cantitatea

Echipamentul
de alarmare

Modul de
acţionare

Starea de
operativitate

Balşa nr. 175

Sediu Primărie

Protecţia
civilă
Primăria

local

1

Sirena
electrica
5,5 Kw

manual

Funcţionează
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Anexa nr. 8

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

Nr.
crt.

Cine afectează

Ce afectează :

Inundaţii :
1.- Loc. Balşa, Mada, Galbina – 60 ha teren arabil şi fâneţe
- DJ 706, DJ 705
2.
Pârâul Poieniţa
1.- Loc. Poieniţa : Teren arabil = 10 ha, Pasuni - fanete = 5 ha
- DC 15A
2.- Loc. Poiana : Teren arabil 15 ha, 4 locuinte in zona ramificatie
- DJ 741
3.
Pârâul Dumădani
1.- Loc. Poiana : Teren arabil = 5 ha, DC 25 C
4.
Pârâul Techereu
1.- Loc. Techereu: arabil = 3ha, DC 25 B
2.- Loc. Almaşu Mic de Munte: arabil = 5 ha
5.
Pârâul Vălişoara
1.- Loc. Vălişoara – arabil = 5ha, DC 24
2.- Loc. Almaşu Mic de Munte – arabil = 5ha
6.
Pârâul Stăuini
1.- Loc. Mada – arabil = 2ha, DJ 705L
7.
Pârâul Roșia
1.- Loc. Roșia – fânețe = 4 ha
8.
Pârâul Voia
1.- Loc Voia – arabil și fânețe = 5 ha, DC 24A
Accidente tehnologice : nu este cazul
1.

Râul Balşa
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Anexa nr. 9

PLANURI ŞI PROCEDURI
de intervenţie

La nivelul comunei Balşa, se întocmesc următoarele documente :
-

Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
Plan de apărare la inundaţii ;
Plan de apărare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă specifice provocate de
cutremure şi/sau alunecări de teren;
Plan de evacuare la inundaţii;
Plan de evacuare în caz de conflict armat;
Plan de intervenţie şi cooperare în situaţii de criză;

Procedurile de intervenţie sunt specificate în fiecare tip de plan şi au comun, în esenţă,
următoarele:
- monitorizarea elementelor specifice generatoare de situaţii de urgenţă;
- prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin luarea unor măsuri specifice;
- preavertizarea/avertizarea factorilor de răspundere şi a populaţiei în cazul producerii
unor situaţii de urgenţă şi protejarea acestora;
- acţiuni specifice pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, salvarea
vieţii şi integrităţii locuitorilor, a animalelor şi materialelor;
- revenirea la starea de normalitate.

Inspector Protecţie Civilă,
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Anexa 10

C.L.S.U.
SCHEMA
fluxului informaţional – decizional
pentru cutremure/alunecări de teren

PREŞEDINTELE
C.J.S.U.
= Prefectul judeţului =

COMITETUL JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Tel. 0254211850, Fax. 0254215010, 0254215099
Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara”
al judeţului Hunedoara

- comandă - raport
- informare – înştiinţare
şi cooperare

Centrul Operaţional pentru
Situaţii de Urgenţă
Tel. 0254214220, 0254214221, 112
Fax. 0254211212
E-mail protcivhd@yahoo.com
PREŞEDINTE CLSU
PRIMAR
TEL.0254648001
0758258494

COMITETUL LOCAL PT.
SITUAŢII DE URGENŢĂ BALŞA
Tel. 0254648001, 0254648002
Fax. 0254648100

VICEPRIMAR
0254648002
0721619854

Organisme
şi unităţi
economicosociale

Punctul de comandă
judeţean

Centrul operativ cu active. temporară

Insp.Pr.Civ
Tel.0254648002
Ac.0254248706
0758258496

Poliţia
076633
7197

Cab.
med.
02546
48011

S.V.
S.U
02546
48002

P.C. local

Cooperare
(Celule de
urgenţă )

- Populaţia şi
salariaţii din
Comuna Balşa,
- Localităţile
aparţinătoare

Detaşamente
profesioniste
de intervenţie

Formaţiuni
de protecţieintervenţie
voluntare

Pompieri
Garda de
inter.Geoagiu
0254248781

POPULAŢIA

ZONA DE RISC/DISTRUGERI
Inspector Protecţie Civilă,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Localităţile
vecine
Oraş Geoagiu
0254248880

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
=COMUNA BALŞA=

ANEXA 11
LOCURI / SPAŢII
de evacuare în caz de urgență şi dotarea acestora

Denumirea amplasamentului

Şcoala Primară Balşa

Adresa

BALŞA

Dist.
faţă de centru
de comună
(km)
COMUNA BALŞA
-

Capacităţi

Nr.
camere

Nr.persoane
ce pot fi
adăpostite

preparare
hrană

servire
hrană

10

150

-

-

Total

Adresa

Dist.
faţă de centru
de comună
(km)
POIENIŢA
13

Nr.persoane
ce pot fi
adăpostite

preparare
hrană

servire
hrană

2

25

-

-

-

Camin cultural

-

13

1

35

-

-

-

-

-

60

-

-

Şcoala generală

-

POIANA
10

1

15

-

-

Camin cultural

-

10

1

60

-

-

-

75

-

-

1

15

-

-

-

TECHEREU
10

Şcoala generală

-

Camin cultural

-

10

1

25

-

-

-

-

-

40

-

-

Total

lemn/curent
electric

Capacităţi

Nr.
camere

Şcoala generală

Total

Obs.

150

Denumirea amplasamentului

Total

Sursă
energie

Sursă
energie

Obs.

lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
-

lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
-

1

Şcoala generală

-

Camin cultural

Total

-

ALMAŞU MIC DE MUNTE
6
1
6
VĂLIŞOARA
14

10

-

-

1

20

-

-

-

30

-

-

1

10

-

-

Şcoala generală

-

Camin cultural

-

14

1

20

-

-

-

-

30

-

-

2

20

-

-

1

20

-

-

-

40

-

-

1

10

-

-

Total
Şcoala generală

-

VOIA
6

Camin cultural

-

6

Total

-

GALBINA
4

Şcoala generală

-

Camin cultural

-

4

1

20

-

-

-

-

30

-

-

1

10

-

-

Total
Şcoala generală

-

ARDEU
5

Camin cultural

-

5

1

25

-

-

-

-

35

-

-

1

15

-

-

1

25

-

-

Total
TOTAL GENERAL
NOTĂ : - anexa reprezintă posibilităţile din zonă;
- dotările cu mobilier, cazarmament şi altele, se va completa în momentul ocupării spațiilor.

40
530

-

-

Total
Şcoala generală

-

MADA
22

Camin cultural

-

22

lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
lemn/curent
electric
-
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Anexa nr. 12

PLANIFICAREA
exerciţiilor/aplicaţiilor şi pregătirii, conform reglementărilor tehnice specifice

1.- Pe linie de Protecţie Civilă :
- exerciţii de alarmare publică – o dată la 3 ani ;
- concursuri cu unităţile de învăţământ – o dată la 2 ani ;
- activităţi de consultanţă, completare a documentelor, verificarea bazei materiale,
participarea la antrenamentele echipelor specializate ale operatorilor economici sursă
de risc ;
- instructaje lunare la ISU ;
- cursuri de pregătire – la ordin ;
- activităţi pe linia mediului, conform H.G. nr. 93/2003;
2.- Pe linie de Situaţii de Urgenţă ( pompieri ) :
- pregătire de specialitate – lunar – angajaţi şi voluntară ;
- instructaj periodic lunar în domeniul situaţiilor de urgenţă ;
- aplicaţii la operatorii economici – lunar, conform graficului din contractele încheiate ;
- pregătirea pentru concursuri profesionale – înainte de fiecare fază a concursului, în
perioada 01.03. – 31.08 – anual ;
- activităţi de prevenire la gospodăriile populaţiei, la şcoli şi grădiniţe, prin distribuirea
de material didactic şi discuţii cu factorii de răspundere ;
- instructaj periodic pe linia protecţiei muncii.
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Anexa nr. 13

RAPOARTE
operative şi de informare către eşalonul superior
( modele/tipizate )

1. - Raport operativ privind fenomenele hidrologice periculoase;
2. - Raport de sinteză;
3. - Raport operativ cutremure/alunecări de teren;
4. - Raport de evaluare a intervenției la cutremur/alunecări de teren;
5. - Raport incendii.

Inspector Protecţie Civilă,
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Comitetul local pentru situaţii de urgenţă
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Anexa nr. 14

Stocul de materiale, scule, dispozitive,
utilaje şi mijloace de transport pentru intervenţie
la situaţii de urgenţă
= Pentru intervenţie în COMUNA BALŞA, asigurate de CLSU =
Nr. Denumirea materialelor, utilajelor U.
crt.
şi mijloacelor de transport
M.

Necesar
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1
A. Materiale de aparare
Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4m
Pari din lemn rotund esenţă tare
Piloţi din lemn rotund estenţă tare
Scânduri de 2,5 m, L=4 m
Dulapi + palplanşe (5 cm, L=4m)
Cozi de lemne pentru unelte
Profile metalice uşoare
Scoabe din oţel rotund
Cuie cu lungimi diferite
Sârmă neagră Ø 2-4 mm
Plasă de sârmă (zincată sau neagră)
Saci de 50/80 cm pentru pământ
Funii subţiri pt.asig. oamenilor
Piatra brută (blocuri de 15-30cm)
Pietriş sortat (Ø 7-15 mm)
Folii de polietilenă
Geotextil
B. Carburanţi si lubrifianţi
Motorină, benzină, ulei hidraulic
C. Mijloace de intervenţie
Lanterne tubulare sau cu
acumulatori
Bidoane şi canistre
Petrol lampant
Cazmale şi lopeţi cu cozi
Târnăcoape şi sape cu cozi
Furci de fier sau căngi cu cozi
Roabe metalice sau tărgi de lemn
Maiuri pentru compactat pământ
Berbeci de mână < 50 kg
Ciocane diferite

De unde se
acopera deficitul
din col.5. în per.de
interv. operative

Cantitati

3

Exis De
tent completat
4
5

1
2
20

1
2
20

50
5

10
2

200

200

20
15

20
15

l

200

200

buc

4

1

buc
l
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

10

10

10
5
5
2

10
5
5
2

2

2

2
buc
buc
buc
mc
mc
buc
buc
buc
kg
kg
kg
buc
kg
mc
mc
mp
mp

6

40
3

3

1

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Cleşti de cuie
Barde pentru cioplit
Sfredele de lemn
Pile diferite
Fierăstraie de mână
Drujbe
Cuţioaie pt.cioplit, dălţi pt. lemn
Găleţi pentru apă sau bidoane
Marmite pentru transport mâncare
Butoaie de tablă de 100-200 l
Sonete de mână sau mecanice
Bărci de lemn sau metalice
Şalupe
Bacuri dormitor
Autoturisme de teren cu staţie RTF

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Vagoane dormitor cu utilităţi
buc
Bormasină electrică portabilă
buc
Frigidere 240 l
buc
1
1
Containere pentru mâncare
buc
Costum scafandru
buc
Capră taluz
buc
Binoclu
buc
Aparat foto
buc
1
1
Rezervor combustibil de 10 to
buc
Cameră video
buc
D. Mijloace de calcul, măsurare, transmisie si avertizare
Radiotelefoane fixe, modemuri
buc
1
1
Telefoane mobile
buc
2
2
Sirene, difuzoare pentru alarme
buc
1
1
Calculatoare PC, faxuri, modem
buc
3
3
Pluviometre si nivelmetre
buc
Morişti hidrometrice cu tijă
buc
Teodolit electrooptic
buc
Nivela NI-007 cu trusă
buc
Ruletă 20 - 50 m
buc
2
2
Set mire + plăcuţe
buc
Sistem dedicat de transmisie prin
buc
dial+up (computer+modem+linie
telefonică )
E. Mijloace fixe diverse
Grupuri electrogene cu anexe
buc
1
Reflectoare
buc
2
Agregate pentru sudură + truse
buc
1
1
aferente
Motopompe cu anexe
buc
1
1
Pompe submersibile
buc
Motocositoare
buc
Utilaje terasiere cu piese de schimb buc

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

2
2

2
2

1
1

1
1

8

8

1

1 (fără
stație)

1
2

2

buldozer + excavator
72. Tractor articulat forestier pentru
buc
1
1
tractarea plutitorilor+cablu
73. Autobasculantă pentru transport
buc
1
1
materiale de intervenţie
F. Echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament
74. Cizme de cauciuc scurte si lungi
per
10
10
75. Mantale de ploaie cu glugi
buc
10
10
76. Şalopete din doc sau impermeabile. buc
10
10
Costume vătuite
77. Pufoaice sau scurte îmblănite
buc
10
10
78. Căciuli de blană sau vătuite
buc
10
10
79. Mănuşi de protecţie
buc
10
10
80. Centuri, veste şi colaci de salvare
buc
5
5
81. Pieptare avertizoare (Pr.Civ.)
buc
5
5
82. Cască de protecţie
buc
10
10
83. Bocanci
buc
84. Paturi de fier, lemn sau pliante
buc
85. Dulap cazarmament
buc
86. Bucătărie mobilă
buc
87. Filtru rapid pentru apă potabilă
buc
88. Aragaz cu butelie, veselă
set
1
1
89. Corturi impermeabile
buc
90. Aparat radio + TV
buc
5
5
91. Boiler electric
buc
92. Trusă medicală de prim ajutor
buc
1
1
G. Materiale consumabile pentru igiena şi conservarea materialelor
93. Săpun şi detergent
kg
50
50
94. Materiale dezinfectante
kg
5
5
95. Pudră talc, naftalină
kg
1
1
96. Otravă de şoareci
kg
5
5
H. Materiale şi mijloace pentru intervenţie la gheţuri
97. Prăjini din lemn de esenţă tare
buc
98. Scânduri de răşinoase
buc
99. Răngi de fier
buc
5
1
4
100. Fierăstraie pentru gheaţa
buc
I. Materiale şi mijloace de intervenţie pentru combaterea efectelor poluărilor
accidentale
101 Truse profesionale pentru
buc.
interventii pe rauri
102 Truse profesionale pentru
buc.
interventii pe lacuri
103 Trusa pentru determinarea rapida
buc.
a tipului de substanta poluatoare
104 Sistem de ancorare baraj plutitor
buc.
pe maluri
105 Sistem tip funicular mobil pentru
buc.
pozitionarea barajului plutitor
106 Barci pneumatice
buc.

3

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

134

Grup electrogen portabil
Compresor portabil
Sistem de vedere pe timp de
noapte
Binoclu infrarosii
Reflectoare portabile
Electropompe
Baraje absorbante plutitoare
Panza hessiana
Baloti paie
Funie sintetica
Pari de lemn
Cangi PSI
Recipiente PVC 200 litri
Masti de gaze
Materiale absorbante tip spill-sorb
Saci cu absorbant HEGSORB
Saci cu absorbant HEGACID
Materiale absorbante ECO seria
200
Materiale asorbante ECO seria
300
Materiale absorbante ECO seria
400
Skimer pentru separare
hidrocarburi
Tanc(ponton) plutitor pentru
colectare poluanti
Perne absorbante, rulouri, cilindri
absorbanti
Vidanje
Materiale filtrante
Recipienti de 1-5 litri pentru
probe de apa si material biologic
Sistem portabil TRAWAS pentru
efectuarea determinarilor
biologice
Sistem de filtrare rapidă cu pompe
de vid manual

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
ml
buc.
buc.
buc.
buc.
kg
kg.
kg

300
50
150
100
5
5
10

10

300
50
150
100
5
5

kg
kg
kg
buc
buc
buc
buc
tone
buc
buc
buc
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Anexa nr. 15

REGULI
de comportare în cazul producerii
unei situaţii de urgenţă
1. REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA DEZASTRE:
- învăţaţi semnalele transmise prin Protecţia Civilă;
- păstraţi-vă calmul !
- deschideţi aparatele de radio şi/sau televizoarele şi ascultaţi comunicatele şi sfaturile transmise de autorităţile în drept ;
- dacă sunteţi evacuaţi, luaţi cu dvs. o rezervă de alimente, pentru a o folosi pe timpul evacuării, până la încartiruire ;
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite prin Planul de intervenţie, îndrumările şi comunicatele CLSU şi ale Protecţiei
Civile, solicitaţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost, în caz de nevoie ;
- staţi departe de zonele afectate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie
- limitaţi convorbirile telefonice ; liniile telefonice pot fi necesare pentru apeluri de urgenţă ;
- atunci când sunteţi solicitaţi, ajutaţi echipele de intervenţie la deblocarea răniţilor, transportul acestora şi la alte acţiuni de
intervenţie;
- NU RĂSPÂNDIŢI ŞI NU LUAŢI ÎN CONSIDERARE ZVONURILE!
2. DUPĂ PRODUCEREA DEZASTRULUI, ACŢIONAŢI ASTFEL:
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările membrilor CLSU şi organelor de Protecţie Civilă ;
- intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite ;
- nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate ;
- nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte ;
- dacă simţiţi miros de gaze, deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de gaze, părăsiţi casa şi anunţaţi
organele competente (dacă este posibil) ;
- dacă diferite aparate electrice sau electrocasnice sunt ude sau stau în apă, întrerupeţi întâi sursa principală de curent electric,
ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi, în final, conectaţi-le la priză; (ATENŢIE, NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI
UD SAU STAŢI ÎN APĂ );
- dacă sunteţi sfătuit să vă evacuaţi, să faceţi prompt acest lucru, fie prin autoecavuare( dacă aveţi mijloacele necesare), fie să
mergeţi la Punctul de adunare-îmbarcare care cuprinde strada dvs.;
- verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi
NU CONSUMAŢI ALIMENTE CARE AU LUAT CONTACT CU APA DE INUNDAŢIE !
- urmăriţi instrucţiunile membrilor CLSU şi ale organelor de Protecţie Civilă în legătură cu folosirea apei şi a alimentelor ;
- dacă este necesar, cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost ;
- staţi departe de zonele dezastrului. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie ;
- nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar dacă o faceţi, conduceţi cu atenţie ;
- telefonaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă altfel, autorităţile locale pot pierde timp,
căutându-vă ;
- nu ocupaţi liniile telefonice. Ele sunt necesare pentru apeluri de urgenţă ;
- nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube sau stricăciuni. Fără să vreţi, creaţi panică.
3. MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE LA RECEPŢIONAREA SEMNALELOR DE
ALARMARE, ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ:
A.- „ALARMĂ AERIANĂ” :
1.- Pentru cei ce se găsesc la locul de muncă :
- să execute măsurile prevăzute la acest semnal, cu ocazia instruirii pe linie de protecţie civilă ;
- să întrerupă lucrul sau alte preocupări ;
- acţionaţi cu calm şi nu produceţi panică ;
- se întrerupe iluminatul interior şi exterior (pe timpul întunericului), cu excepţia iluminatului camuflat ;
- se ridică masca contra gazelor şi se trece în poziţia „de marş” ;
- se ocupă, cât se poate de repede, locul în adăpost ;
- conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să oprească mijlocul de
transport de la sursa electrică şi, în urma pasagerilor, să se grăbească spre cel mai apropiat adăpost ;
- să asculte şi să execute măsurile stabilite de CLSU şi Protecţia Civilă ;
2.- Pentru cei ce se găsesc în localurile publice :
- să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte către acestea ;

- să-şi pună mijloacele de protecţie individuală în stare de pregătire ;
3. Pentru cei ce se găsesc acasă :
- se opreşte gazul, se deconectează aparatele electrice şi sursele de iluminat, se stinge focul în sobe ;
- se îmbracă copii şi se iau mijloacele individuale de protecţie ;
- se anunţă vecinii, dacă nu au auzit semnalul ;
- se ia trusa sanitară, documentele de identitate şi rezerva de apă şi alimente şi se intră cât mai repede în locurile de
protecţie sau, dacă nu sunt, în adăposturi naturale.
4.- Pentru cei pe care semnalul i-a prins pe stradă
- dacă nu reuşiţi să ocupaţi un adăpost, îndreptaţi-vă spre cea mai apropiată încăpere subterană, trecere subterană, tunel
sau colector ; în lipsa acestora folosiţi orice şanţ, râpă, groapă, tranşee sau alte adăposturi artificiale ;
La sate, în afară de măsurile menţionate, vitele să rămână în locuri ermetizate sau în adăposturi naturale (râpe, vâlcele,
cariere, etc. ).
În toate cazurile : „ASCULTAŢI CU ATENŢIE DISPOZIŢIILE ORGANELOR DE ORDINE ŞI DE PROTECŢIE
CIVILĂ ŞI EXECUTAŢI-LE NECONDIŢIONAT!”
B.- „ALARMĂ LA DEZASTRE” :
- deschideţi difuzoarele, aparatele de radio şi televizoarele şi ascultaţi regulile şi măsurile transmise de organele CLSU şi
de protecţie civilă
- pregătiţi rezerva de alimente, apă, medicamente, îmbrăcăminte şi documentele de identitate, adecvată situaţiei ordonate
- semnalaţi organelor competente, dacă observaţi, urmările dezastrelor ;
- nu produceţi panică, nu răspândiţi zvonuri ;
C.- „ÎNCETAREA ALARMEI” :
După comunicarea acestui semnal, populaţia acţionează în concordanţă cu situaţia fiecăruia :
- salariaţii şi elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru lichidarea urmărilor atacului sau dezastrului ;
- populaţia neîncadrată în muncă şi copiii, se întorc acasă şi acţionează în funcţie de comunicările primite ;
- se reiau activităţile sociale şi funcţionarea utilităţilor publice.
TOATĂ POPULAŢIA TREBUIE SĂ FIE PREGĂTITĂ PENTRU EVENTUALITATEA REPETĂRII ALARMEI ŞI
SĂ URMĂREASCĂ, CU ATENŢIE, COMUNICĂRILE ŞI SEMNALELE ORGANELOR C.L.S.U. ŞI ALE PROTECŢIEI
CIVILE !
4. REGULI DE COMPORTARE ÎN ADĂPOSTURILE DE PROTECŢIE CIVILĂ :
Când se găseşte în adăpost, fiecare cetăţean este obligat:
- să execute cu stricteţe dispoziţiile date de şeful adăpostului sau ale personalului de serviciu pe adăpost ;
- să ţină în poziţie de pregătire masca contra gazelor şi mijloacele de protecţie (dacă există ) ;
- să urmărească modul de comportare a copiilor ;
- să transporte imediat în adăpost, cele necesare unei şederi mai îndelungate ;
- să ajute pe şeful adăpostului pentru menţinerea ordinii şi disciplinei ;
- să păstreze liniştea şi să nu producă panică în cazul deteriorării adăpostului ;
- să ia parte activă la activităţile desfăşurate pentru înlăturarea avariilor, să acorde prim ajutor răniţilor, intoxicaţilor ;
- să acorde prioritate copiilor, femeilor, bătrânilor, persoanelor care nu se pot deplasa singure.
Se interzice :
- a face zgomot şi a umbla fără rost ;
- a cupla sau decupla iluminatul electric sau alte agregate ;
- a fuma, a aprinde lumânări, chibrituri, lămpi cu petrol, etc. ;
- a închide sau deschide obloanele sau uşile ;
- a folosi fără aprobare, uneltele genistice existente în adăpost
- a se arunca reziduuri menajere sau gunoaie în alte locuri decât cele indicate .
5. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA INUNDAŢII :
Reţineţi ! Acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire (mai puţin în cazul ruperii barajelor
hidrotehnice, pentru localităţile situate imediat, în aval) :
1.- Când inundaţia vă surprinde acasă :
►Dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră :
- aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ, într-un loc sigur- mobilă de curte, unelte de grădină sau alte
obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă ;
- blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de ape, de obiecte care plutesc sau de aluviuni ;
- evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite ;
- încuiaţi uşile case şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice ;
►Dacă inundaţia este iminentă, procedaţi astfel :
- mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi, împreună cu toată
familia, părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte
locuri dominante ) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor ;
- în cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei, este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă
îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate ;
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2.- În cazul în care se ordonă evacuarea :
- identificaţi si mergeţi la Punctul de adunare-îmbarcare unde este arondată strada dvs.
- respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi, în primul rând, zonele cele mai periclitate ;
- înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele ;
- scoateţi animalele din gospodărie( grajduri, adăposturi) şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie ;
- la părăsirea locuinţei, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un
aparat de radio şi îmbrăcăminte groasă (pe timp friguros) ; după sosirea la locul de refugiu (debarcare-primire-repartiţie),
comportaţi-vă calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii şi respectaţi măsurile stabilite sau primite .
3.- La reîntoarcerea acasă :
- nu intraţi în locuinţă, în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră ,
- nu atingeţi firele electrice ;
- nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă sau apă minerală ;
- consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi, după caz, controlate de organele sanitare ;
- nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate ;
- acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii ;
- executaţi operaţiuni de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei, dezinfectarea încăperilor,
repararea avariilor ;
- sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donaţii de bunuri materiale, alimente,
medicamente.
6. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZ DE INCENDII :
- dacă, pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătură umedă ;
- deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a flăcărilor ;
- prin încăperile cu fum dens, deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi ;
- strigaţi victimele (copiii, de regulă, se ascund sub paturi, în dulapuri, etc. ), găsiţi-i şi salvaţi-i ;
- dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi; culcaţi-vă la pământ şi rostogoliţi-vă (fuga întreţine focul ) ;
- asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătură sau ceva care să-l acopere etanş
- în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori, prelate, etc. ;
- dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos
- lichidele incendiare se sting prin acoperirea cu nisip, pământ, cuverturi grele, etc. ;
- instalaţiile electrice se sting numai după ce s-a întrerupt curentul electric ;
- ieşiţi din zona incendiară în direcţia dinspre care bate vântul ;
- bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperirea cu pământ sau prin scufundarea în butoaie (găleţi) cu apă ;
- picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip
- amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu, se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător, prin acoperirea cu pământ,
nisip, acoperiri etanşe (pătură, palton, etc. ) ;
- aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.
7. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZUL CUTREMURELOR DE PĂMÂNT SAU
ALUNECĂRILOR DE TEREN:
- păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, puneţi-vă familia în siguranţă ;
- rămâneţi în locul unde vă găsiţi, în clădiri sau în exteriorul acestora ;
- dacă cutremurul v-a găsit în interior, stingeţi focul, întrerupeţi curentul electric şi gazele, deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de
ferestre sau balcoane ;adăpostiţi-vă sub o bancă, o masă solidă, lângă un perete de rezistenţă sau tocul unei uşi ;
- gospodinele surprinse în bucătărie să se îndepărteze cât mai mult de aragazul cu oale fierbinţi ;
- nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri sau alte surse de foc deschis, dacă simţiţi miros de gaze sau produse
petroliere ;
- dacă seismul v-a surprins în afara clădirii, depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte aflate în echilibru precar, la o
distanţă care să vă asigure spaţiul de siguranţă în cazul prăbuşirii (avarierii ) acestora ( tencuieli, coşuri, parapete, etc.) ; evită
aglomeraţia ;
- când sunteţi în maşină ( şi aceasta este în mers ), scoateţi maşina în afara carosabilului, opriţi imediat şi rămâneţi în maşină ;
- când maşina este staţionată lângă clădiri, este bine să părăsiţi imediat maşina şi să vă îndepărtaţi de aceasta ;
- la părăsirea locuinţei, fiecare cetăţean trebuie să-şi ia actele de identitate, un mijloc de iluminat independent de surse de
alimentare electrice (lanternă, felinar, lampă, lumânări, etc. ), un aparat de radio cu alimentare d la baterii sau acumulator şi
obiecte personale de strictă necesitate ( îmbrăcăminte, apă, hrană, medicamente, etc. ) ; nu fugi pe uşă, nu sări pe geam, nu
alerga pe scări, nu utiliza liftul ;
- circulă încălţat ;
- calmează persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii ;
- ocoliţi locurile periculoase (ziduri, clădiri sau componente de construcţii care ameninţă cu prăbuşirea, avariile la conductele
şi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, canal, electricitate, etc. ) ;
- nu atingeţi conductorii (firele) electrice sau ale instalaţiilor electrice dezizolate sau căzute la pământ;
- acordaţi ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i până la sosirea echipelor de salvare ;
- evitaţi, pe cât posibil, circulaţia pe străzi în vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor pentru a vedea care este starea lor ;
3

- nu staţionaţi pe lângă locuinţe periclitate sau în preajma punctelor de lucru ;
- combateţi zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea ;
- participaţi (în cazul în care vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, sprijinirea construcţiilor, salvarea
oamenilor ;
8. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZUL ACCIDENTULUI NUCLEAR SAU CHIMIC :
- comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate în asemenea situaţii ;
- închideţi apa, gazele şi curentul electric, stingeţi focurile din sobe ;
- scoateţi aparatele electrice din priză ;
- luaţi actele de identitate şi celelalte obiecte pregătite în astfel de situaţii şi ocupaţi locul de adăpostire stabilit ;
- închideţi uşile şi ferestrele şi porniţi aparatele de radio şi televizoarele ;
- pregătiţi mijloacele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat ;
- limitaţi la maxim deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o faceţi, îmbrăcaţi mijloacele de protecţie ;
- nu consumaţi alimente, apă, decât din surse protejate şi avizate
- fiţi pregătiţi în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate ;
- părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor competente ;
- evitaţi contactul cu obiectele din jur ;
- executaţi decontaminarea personală, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, la locurile special amenajate de CLSU ;
- dacă nu aţi fost afectaţi de accident, ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului ajutor, asigurarea pazei şi
ordinii în zonă, executarea decontaminării ;
9. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIŢIILOR NEEXPLODATE
Sub denumirea generală de muniţii, sunt incluse următoarele : cartuşe pentru arme militare, de tir şi de vânătoare, proiectile,
bombe sau aruncător de rachete, muniţie reactivă, torpile, mine, cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, bombe şi orice
elemente încărcate cu substanţe explozive :
La întâlnirea unei astfel de muniţii, respectaţi următoarele reguli:
- nu le atingeţi ;
- nu le loviţi sau mişcaţi ;
- nu le introduceţi în foc ;
- nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente ;
- nu ridicaţi, nu transportaţi şi nu introduceţi muniţii neexplodate în încăperi, locuinţe sau grămezi de fier vechi ;
- în zonele unde se presupune că ar exista muniţii neexplodate nu executaţi lucrări de îmbunătăţiri funciare, săpături manuale,
nu aprindeţi focul şi interziceţi circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor ;
- când luaţi la cunoştinţă despre existenţa lor, anunţaţi imediat organul de poliţie, sau CLSU (inspectorul de protecţie civilă )
10. EVACUAREA :
Cetăţenii nu trebuie să ia bagaj mult, decât strictul necesare. Restul, pe timpul evacuării, se asigură de CLSU prin Planul de
aprovizionare.
11. MIJLOACE IMPROVIZATE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ :
Prin mijloacele de protecţie individuală improvizate se înţelege totalitatea mijloacelor ce pot fi confecţionate la un moment
dat de către fiecare cetăţean, cu mijloace existente în gospodărie.
Ca şi mijloacele de protecţie individuală speciale, mijloacele improvizate sunt de două categorii:
- pentru protecţia organelor respiratorii;
- pentru protecţia pielii.
Mijloacele improvizate pentru protecţia organelor respiratorii care se pot folosi împotriva prafului radioactiv si a
preparatelor biologice patogene sunt: masca de tifon şi vată, prosopul umezit, batista sau alte pânzeturi.
Protecţia improvizată a mâinilor se poate realiza folosind mănuşile de cauciuc, din piele, din mase plastice.
12. DESPRE TERORISM:
ATENŢIE ! informaţi organele în drept despre orice persoană, grup de persoane, mijloc de transport, care vi se pare
suspect şi care observaţi că pune întrebări mai deosebite despre anumite persoane oficiale, obiective, agenţi economici şi care
nu este din zonă.
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