MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.23
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

2 mai 2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}R~REA NR.10 din 29.03.2018 privind 2
aprobarea Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor
la nivelul comunei Hereclean 'n situa[ii de urgen[] pe
anul 2018

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}R~REA NR. 10
din 29.03.2018
privind aprobarea Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor la nivelul comunei Hereclean
'n situa[ii de urgen[] pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având 'n vedere:
- Expunerea de motive nr.1966 din 26.03.2018, prin care se propune aprobarea Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor
pentru anul 2018 elaborat de Comitetul Local pentru Situa[ii de Urgen[] Hereclean;
- raportul de specialitate nr. 1967 din 26.03.2018, întocmit de secretarul comunei;
- prevederile Ordinului MAI nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaboarare a Planului de
analiz] \i acoperire a riscurilor;
- prevederile art. 36 alin. (6) lit.a) pct. 8 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
"n temeiul art. 45 alin (1) din Legeanr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Planul de analiz] \i acoperire a riscurilor pentru Situa[ii de Urgen[], pe anul 2018, 'n comuna Hereclean,
conform Anexei nr. 1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei Hereclean;
- Comitetul Local pentru Situa[ii de Urgen[];
- dosar de \edin[];
- dosar hot]r`ri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ardelean Gheorghe

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.10
din 29 martie 2018

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA HERECLEAN
NR. 1995 din 27.03.2018

APROBAT,
PRE|EDINTE DE |EDIN{}
ARDELEAN GHEORGHE
PLANUL DE ANALIZ} |I ACOPERIRE A RISCURILOR

Planul de analiz] \i Acoperire a Riscurilor a fost aprobat în \edin[a Consiliului local din 29.03.2018 prin HCL nr. 10
PLAN DE ANALIZA |I ACOPERIRE A RISCURILOR EDI{IA A II-A
CAPITOLUL I
Dispozi[ii generale
SEC{IUNEA 1-a
Defini[ie, scopuri, obiective
Planul de analiz] \i/ acoperire a riscurilor din comuna Hereclean, denumit PAAR, reprezint] documentul care cuprinde riscurile poten[iale
identificate la nivel local, m]surile, ac[iunile \i resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopul PAAR este acela de a permite autorit][ilor publice locale \i celorlal[i factori de decizie s] fac] cele mai bune alegeri posibile referitoare la:
- prevenirea riscurilor;
- amplasarea \i dimensionarea unit][ilor operative;
- stabilirea concep[iei \i elaborarea planurilor de interven[ie 'n situa[ii de urgen[];
- alocarea resurselor (for[elor \i mijloacelor) necesare.
Obiectivele PAAR sunt:
- crearea unui cadru unitar \i coerent de ac[iune pentru prevenirea \i gestionarea riscurilor generatoare de situa[ii de urgen[];
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- asigurarea unui r]spuns optim 'n caz de urgen[], adecvat fiec]rui tip de risc;
- cunoa\terea, de c]tre to[i factorii implica[i \i de c]tre popula[ie a sarcinilor \i atribu[iilor ce le revin premerg]tor, pe timpul \i dup] apari[ia
unei situa[ii de urgen[];
- optimizarea resurselor (forjelor \i mijloacelor) necesare prevenirii \i gestionarii situa[iilor de urgen[]
Obiectivul fundamental al acestui plan se concentreaz] asupra realiz]rii unui sistem informa[ional care s] integreze toate informa[iile, toate
tipurile de date, necesare managementului dezastrelor naturale, de la prognoz] pân] la m]surile post-factum.
SEC{IUNEA a 2-a.
Responsabilit][i privind analiza \i acoperirea riscurilor
Responsabilit][ile privind analiza \i acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribu[ii ori asigur] func[ii de sprijin
privind prevenirea \i gestionarea situa[iilor de urgen[] în profil teritorial (autorit][i ale administra[iei publice locale, inspectoratul jude[ean pentru
situa[ii de urgen[], CLSU alte organe \i organisme cu atribu[ii 'n domeniu). Planul de analiz] \i acoperire a riscurilor se întocme\te de c]tre
comitetul local pentru situa[ii de urgen[] \i se aprob] de c]tre Consiliul local.
Primarul asigur] condi[iile necesare elabor]rii planului de analiz], acoperire a riscurilor \i aloc]rii resursele necesare pentru punerea 'n aplicare
a acestuia, potrivit legii.
Alocarea resurselor materiale \i financiare necesare desf]\ur]rii activit][ii de analiz] \i acoperire a riscurilor se asigur], potrivit reglementarilor
'n vigoare, de c]tre fiecare autoritate, organism, operator economic \i/sau institu[ie în parte, corespunz]tor sarcinilor \i atribu[iilor ce-i revin.
Planul de analiz] \i acoperire a riscurilor se întocme\te 'ntr-un num]r suficient de exemplare, din care unul va fi pus la dispozi[ia Inspectoratului
pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ al jude[ului.
Personalul din inspectoratul jude[ean pentru situa[ii de urgen[], precum \i cel al celorlalte for[e destinate prevenirii \i combaterii riscurilor
generatoare de situa[ii de urgen[] are obliga[ia s] cunoasc] în p]r[ile care îl privesc con[inutul planului de analiza \i acoperire a riscurilor \i s] îl
aplice, corespunz]tor situa[iilor de urgen[] specifice.
Responsabilit][ile cet][enilor
Dezvoltarea unui sistem eficient de management al situa[iilor de urgen[] trebuie s] se bazeze, într-o m]sur] mult mai mare, pe contribu[ia
comunit][ii locale \i a fiec]rui cet][ean.
Cet][eanul, ca principal beneficiar al politicii de securitate, are dreptul \i datoria de a contribui activ la construc[ia ei cotidian], printr-un
comportament participativ \i responsabil. Cet][eanul are dreptul de a fi informal cu privire la riscurile la care este supus 'n cadrul comunit][ii \i la
m]surile care trebuie luate pentru prevenirea \i gestionarea situa[iilor de urgen[].
Obliga[ia primordial] a cet][enilor 'n acest domeniu este aceea de a avea un comportament preventiv de a participa activ la prevenirea \i
gestionarea situa[iilor de urgen[] 'n cadrul comunit][ii locale. Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea ac[iunilor pe care cet][eanul le
realizeaz] pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative care pot genera pierderi. Primul nivel al acestui tip de comportament este
eliminarea neglijen[elor.
Cel de-al doilea nivel îl constitute o metodologie de prevenire bazat] pe redundan[], adic] o dublare a ac[iunii umane cu sisteme automate de
prevenire \i control. Întrucât redundan[a este costisitoare, m]surile specifice trebuie analizate prin prisma eficien[ei, respectiv prin punerea în
balan[a a gravita[ii \i probabilit][ii producerii evenimentului al]turi de costurile implement]rii.
Toate m]surile de comportament preventiv necesar a fi adoptate de cet][eni trebuie s] constituie un ansamblu coerent sub forma politicii de
securitate, conceput] ca ansamblul procedurilor de prevenirea pierderilor, respectiv pentru:
- informarea general] \i permanent]/periodic] asupra riscurilor specifice care 'i pot afecta via[a \i proprietatea \i a concet][enilor;
- formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate \i eliminarea /reducerea neglijen[elor din conduit];
- dezvoltarea spiritului civic \i de solidaritate 'n comunitatea local];
- adoptarea de m]suri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuin[ei \i anexelor gospod]re\ti cu respectarea cadrului
legal privind construirea \i locuirea;
- respectarea, cunoa\terea \i aplicarea deciziilor organelor cu atribu[ii \i responsabilit][i 'n gestionarea situa[iilor de urgen[] privind protec[ia,
interven[ia, evacuarea \i restabilirea st]rii de normalitate 'n comunitatea respectiv], în cazul producerii unor situa[ii de urgen[];
- participarea ca voluntari la ac[iunile preventive, de salvare - evacuare a popula[iei afectate de situa[iile de urgen[], precum \i la ac[iunile de
interven[ie \i de refacere;
- încheierea contractelor de asigur]ri pentru cazuri de dezastre;
- cunoa\terea modului de comportare înainte, 'n timpul \i dup] trecerea dezastrelor;
- respectarea m]surilor stabilite de organele 'n drept \i protejarea lucr]rilor cu rol de ap]rare împotriva situa[iilor de urgen[].
Consiliul local \i prim]ria
Autorit][ile administra[iei publice locale trebuie sa fie preg]tite s] fac] fa[] gestion]rii situa[iilor de urgen[] prin comitetele jude[ene sau, dup]
caz, locale pe care le conduc, ele fiind primele care iau contact cu fenomenul \i care asigur] aplicarea m]surilor din planurile proprii, pân] la
interven[ia altor autorit][i \i structuri.
R]spunsul la factorii de risc trebuie sa urmeze principiul gradualit][ii, astfel c] deciziile ini[iate trebuie luate la acest nivel, context 'n care
cre\terea cap]cit][ii de prevenire \i r]spuns locale constituie prioritatea esen[ial].
Principalele lor responsabilit][i, pe fazele dezastrului, sunt:
a) în faza pre - dezastru:
- instituie m]surile de prevenire a situa[iilor de urgen[], analizeaz] anual \i ori de câte ori este nevoie activitatea desf]\urat] \i adopt] m]suri
pentru îmbun]t][irea acesteia;
- aproba organizarea activit][ii de ap]rare împotriva situa[iilor de urgen[] la nivelul unit][ii administrativ - teritoriale;
- hot]r]sc înfiin[area serviciilor voluntare pentru situa[ii de urgen[], aprob] regulamentul de organizare \i func[ionare a acestora, asigur]
încadrarea cu personal, dotarea \i finan[area cheltuielilor de între[inere \i func[ionarea acestuia 'n condi[ii de operativitate \i eficien[] 'n conformitate
cu criteriile minime de performan[];
- aproba planurile anuale \i de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale \i financiare destinate prevenirii \i gestionarii
situa[iilor de urgen[];
- elaboreaz] planurile urbanistice generale, corelate cu h]r[ile de risc \i asigur] respectarea prevederilor acestor documenta[ii;
- determin] necesit][ile comunit][ii locale privind resursele mobilizabile, materiale, utilaje \i financiare 'n caz de dezastre;
- asigura mobilizarea popula[iei la ac[iunile de ap]rare împotriva situa[iilor de urgen[] \i organizeaz] exerci[ii \i aplica[ii, sub conducerea
organelor abilitate 'n vederea preg]tirii interven[iei operative;
- asigur] organizarea \i instruirea grupurilor de voluntari 'n vederea particip]rii la ac[iunile de salvare-evacuare a popula[iei afectate de dezastre.
b) pe timpul dezastrului:
- desf]\oar] activit][ile cuprinse în legisla[ia 'n vigoare privind managementul situa[iilor de urgen[];
- men[ine în stare de func[ionare drumurile \i accesele 'n zonele calamitate;
- coordoneaz] ac[iunile de ajutor;
- înfiin[eaz] centre de informare 'n zona 'n care s-a produs dezastrul care s] îndeplineasc] \i func[ia de transmitere a avertiz]rii individuale a
cet][enilor 'n cazul 'n care sistemele de în\tiin[are - alarmare nu sunt disponibile, pe durata situa[iei de urgen[];
- asigura condi[iile necesare pentru acordarea asisten[ei medicale;
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- asigur] evacuarea persoanelor sau bunurilor periclitate potrivit planurilor întocmite \i condi[iile corespunz]toare de trai, eviden[a popula[iei
evacuate, asigurarea primirii \i caz]rii persoanelor evacuate, instalarea taberelor de evacua[i, recep[ia \i depozitarea bunurilor evacuate, securitatea
\i paza zonelor evacuate;
- coordoneaz] ac[iunile pentru asigurarea necesit][ilor esen[iale ale persoanelor sau comunit][ilor izolate.
c) post dezastru:
- particip] la ac[iunile de 'nl]turare a efectelor dezastrelor, de refacere a locuin[elor \i gospod]riilor afectate de dezastre;
- coordoneaz] ac[iunile de aprovizionare cu hran] \i 'mbr]c]minte \i de distribu[ie a acestora, precum \i pentru cazarea 'n locuin[e temporare;
- asigur] condi[iile pentru asisten[] sanitar];
- coordoneaz] activit][ile de reconstruc[ie \i restaurare a activit][ii normale;
- organizeaz] activit][i de ajutor financiar.
Institu[ii \i operatori economici
Institu[iile publice \i operatorii economici au un rol important 'n ceea ce prive\te prevenirea \i gestionarea situa[iilor de urgen[]. Pe de o parte,
pot suferi un impact direct ca urmare a manifestarii unui anumit risc, iar pe de alt] parte, 'n numeroase cazuri, reprezint] chiar sursa de risc \i
punctul de declan\are a unei situa[ii de urgen[].
Din punct de vedere al accidentelor industriale 'n care sunt implicate substan[e periculoase, operatorii economici au urm]toarele obliga[ii:
- s] notifice autorit][ilor competente inventarul de substan[e;
- s] 'ntocmeasc] politica de prevenire a accidentelor majore, respectiv raportul de securitate;
- s] elaboreze un plan de urgen[] intern];
- s] informeze imediat autorit][ile competente 'n cazul producerii unui accident major;
- s] informeze corect \i complet popula[ia din zonele de planificare la urgen[];
- s] desfa\oare exerci[ii de verificare a planurilor \i preg]tire a for[elor proprii de interven[ie;
- s] permit] inspec[ia autorit][ilor competente;
- s] ia toate m]surile necesare pentru a preveni producerea accidentelor \i pentru a limita, 'n cazul producerii, consecin[ele acestora asupra
s]n]t][ii popula[iei \i a calit][ii mediului.
Din punct de vedere al accidentelor nucleare sau radiologice, institu[iile publice \i operatorii economici au urm]toarele obliga[ii principale:
- monitorizarea radioactivita[ii mediului;
- 'ntocmirea prognozelor \i predic[iilor cu privire la contaminarea radioactiv] a mediului, a produselor agroalimentare \i a popula[iei din
zonele poten[ial contaminate;
- notificarea autorit][ilor asupra accidentului;
- elaborarea planurilor de protec[ie \i interven[ie 'n caz de accident nuclear/radiologic;
- desf]\urarea de exerci[ii de urgen[] pe \i 'n afara amplasamentului.
Din punct de vedere al prevenirii incendiilor, institu[iile publice \i operatorii economici trebuie s] 'ndeplineasc] obliga[iile prev]zute 'n
legisla[ia specific] \i 'n Normele generate de ap]rare 'mpotriva incendiilor.
Acte normative de referin[]
- L nr. 481/2004 modificat] \i completat] cu Legea nr. 212/2006 privind protec[ia civil].
- L nr. 307/2006 privind ap]rarea 'mpotriva incendiilor.
- Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborate a Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor \i a Structurii-cadru a
Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor
- Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea \i asigurarea activit][ii de evacuare 'n situa[ii de urgen[].
- Ordonan[a de Urgen[] nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul na[ional de Management al Situa[iilor de Urgen[]
- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea \i func[ionarea Comitetului na[ional pentru Situa[ii de Urgen[].
- H.G nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, func[ionarea \i atribu[iile serviciilor de urgen[] profesioniste.
- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor func[ii de sprijin pe care le asigur] ministerele, celelalte organe centrale \i
organiza[iile neguvernamentale privind prevenirea \i gestionarea situa[iilor de urgen[].
- Ordinul MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul na[ional integrat de instii[are, avertizare
\i alarmare a popula[iei.
- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea \i func[ionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre - Legea apelor nr. 107/1996.
- Ord.comun 638/420/2005 al Ministerului Administratiei \i Internelor \i al Ministerului \i Gospod]ririi Apelor privind gestionarea situa[iilor
de urgen[] generate de inunda[ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc[ii hidrotehnice \i polu]ri accidentale.
- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de m]suri preventive pentru evitarea \i reducerea efectelor inunda[ilor.
- L nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na[ional - SEC{IUNEA a V-a
- Zone de risc natural.
- H.G nr. 1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind ap]rarea 'mpotriva efectelor dezastrelor produse de seisme \i/sau alunec]ri de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului na[ional de Management al Riscului Seismic
- Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construc[iilor \i Turismului \i al Ministerului Administratiei \i Internelor
pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea \i gestionarea situa[iilor de urgen[] specifice riscului la cutremure \i/sau alunec]ri de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului na[ional de Management al Riscului Seismic.
- H.G nr. 95/2003 privind controlul activit][ilor care prezint] pericole de accidente majore 'n care sunt implicate substan[e periculoase.
- Ordinul MAI nr. 735/2005 privind eviden[a, gestionarea, depozitarea \i distribuirea ajutoarelor interne \i intern][ionale destinate popula[iei
'n situa[ii de urgen[]
CAPITOLUL III
Caracteristicile unit][ii administrativ -teritoriale
Aspecte administrative - Comuna Hereclean are 'n componen[a sa \ase localit][i: Hereclean - centru de comun], Badon, Boc\i[a, Dio\od,
Gurusl]u \i Panic.
Comuna Hereclean este a\ezat] 'n centrul jude[ului S]laj, la o distan[a de 10 Km, 'n direc[ia nord-vest fa[] de Municipiul Zal]u, re\edin[a jude[ului.
Suprafa[a comunei Hereclean este de 71,63 km2, ceea ce reprezint] 1,86% din suprafa[a jude[ului.
Aceast] suprafa[] de teren se clasific] dup] cum urmeaz]:
- arabil 3.139 ha
- livezi 138 ha
- p]\uni 1.600 ha
- vii 235 ha
- f`ne[e 566 ha
- p]duri \i terenuri cu vegeta[ie forestier] 938 ha.
Comuna Hereclean se 'nvecineaz] cu:
- la nord - comunele Co\eiu \i S]l][ig - jud. S]laj
- la sud - comuna Mese\enii de Jos - jud. S]laj
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- la est - comunele Cri\eni, Dobrin \i teritoriul administrativ al Municipiului Zal]u - jud.S]laj
- la vest - comuna Boc\a - jud. S]laj
- la sud-vest - comunele V'r\ol[ \i Pericei -jud. S]laj
Forme de relief - Comuna Hereclean este a\ezat] 'n Depresiunea Zal]ului \i Depresiunea Gurusl]ului. Altitudinea reliefului scade de la 400 m 'n
zona de sub munte, la 200 m 'n partea de nord. Re[eaua de r`uri colectat] de Valea Zal]ului a fragmentat regiunea 'n interfluvii relativ scurte.
Caracteristici pedologice - Solurile zonelor de deal sunt soluri negre, de f`nea[] umed], iar cele de lunc] apar de-alungul Vaii Zal]ului \i sunt
soluri aluvionare, predominante fiind 'n zona Depresiunii Gurusl]ului.
SEC{IUNEA 1 - Amplasare geografic] \i relief
Elemente geomorfologice
Din punct de vedere geomorfologic comuna Hereclean se g]se\te 'n partea vestic] a Depresiunii Zal]ului.
Limita de est a Depresiunii Zal]ului este dat] de Culmea Mese\ului, iar la nord, de interfluviul care desparte bazinul hidrografic al Zal]ului de
cel al raului S]laj. La vest, limita este data de culmea deluroas] care leag] m]gurile |imleului \i Chilioarei.
În spa[iul respectiv, Zal]ul (cursul principal de ap]) \i-a sculptat un bazin ramificat cu prec]dere la poala Mun[ilor Mese\, unde s-a dezvoltat
Municipiul Zal]u.
Aval de municipiu se deschide un culoar larg, orientat nord-vest - sud-est, 'n general asimetric. La v]rsarea p`raielor Mi[ii, Rece, Badonului
\i Gurusl]ului 'n r`ul Zal]u, apar l]rgiri ale culoarului, marcate de a\ez]ri omene\ti mai mari cum este Herecleanul. Versantul nordic al depresiunii
reprezint] o r`p] de 'mpingere abrupt]. Valea larg] a Zal]ului, pe alocuri cu saraturi \i suprafe[e ml]\tioase, contrasteaz] cu versan[ii.
Pe m]sura dep]rtarii de munte, unde altitudinea reliefului se men[ine la 400 - 500 m, 'n]l[imile scad treptat, 'nc`t la Boc\a ating doar 200 m.
Localit][ile comunei sunt situate 'n lunc] \i la contactul acesteia cu dealurile:
- Hereclean: pe malul drept al p`r`ului Zal]u, la contact cu Dealul Morii, preponderent 'n partea superioar] a versantului acestuia;
- Gurusl]u, Boc\i[a \i Panic: se 'ntind 'n v]ile cu acela\i nume, 'n lunc] \i pe versan[ii acestora, sub forma unor microdepresiuni.
- Dio\od: 'n partea superioar] a vesantului estic al Dealului Viilor;
- Badon: pe malul st`ng al p`r`ului Zal]u, 'n zona de lunc], pe versant \i pe terasa superioar].
Panta terenului este 'n func[ie de pozi[ia ocupat], astfel 'n zonele de lunc] \i teras] terenul este plan, aproape orizontal, iar 'n zonele str]zilor
de pe versan[i se prezint] 'n pant], uneori foarte accentuat], cu suprafa[a caracteristic] 'nv]lurit].
Geologia regiunii
Din punct de vedere geologic regiunea ap]r[ine Bazinului Zal]ului, golf neogen 'n a carui alc]tuire geologic] particip] pe de o parte,
forma[iunile de bordur] \i fundament, alc]tuite din \isturi cristaline \i depozite permo-triasice \i cretacice (care apar numai pe bordura Bazinului
'n petice izolate), iar pe de alt] parte sedimentele de umplutur] ale bazinului, reprezentate prin paleocen \i eocen (la bordura estic] ) care prezint]
al treilea ciclu de sedimentare marin] dup] o foarte 'ndelungat] perioada de exondare.
Ciclul cel mai important de sedimentare este cel neogen, care a 'nceput 'n tor[onianul inferior, odat] cu reactivarea liniilor de falie, care au
produs o intensificare ale procesului de scufundare \i a activit][ii vulcanice 'n regiune. Depozite tor[oniene nu apar pe raza comunei. Spre sf`r\itul
tor[onianului, la 'nceputul sarma[ianului, 'ncepe o regresiune.
Ultimul ciclu de sedimentare este reprezentat prin depozite lacustre ale pannonianului (din pon[ian p`n] 'n levantin), care la 'nceput au dat
na\tere depozitelor maraoase, iar spre sf`r\itul perioadei s-au depus pietri\urile de piemont.
Peste aceste roci, care formeaz] @@roca de baz]@@ din punct de vedere geotehnic, s-au depus 'n cuatemar aluviunile p`r`ului Zal]u \i depozitele
conurilor de dejec[ie ale toren[ilor care coboar] din dealuri.
"n zonele de lunc] \i teras] de lunc] depozitele aluvionare au grosimi mari \i con[in foarte frecvent lentile de mai, sau de nisip \i praf cu grad
de indesare mic. Aceste strate apar la ad`ncimi foarte variabile (uneori la suprafa[a, alteori la ad`ncimi de peste 3m).
În zonele de versan[i, datorit] pantei foarte mari sau altor cauze, pot ap]rea alunec]ri.
Alternan[a de roci permeabile (nisipuri \i pietri\uri), cu roci impermeabile (argile, marne) \i tectonic] 'n anticlinale \i sinclinale ofer]
posibilitatea formarii orizonturilor acvifere arteziene.
Gradul de seismicitate
Caracteristicile geofizice ale terenului de pe amplasament, conform normativului PI00/2006 sunt:
-valoarea de v`rf ale accelera[iei terenului pentru proiectare ag = 0,08g, cu interval mediu de recuren[] a cutremurului IMR = 100 ani
-perioada de control (coif) a spectrului de r]spuns Tc = 0,7s pentru componentele orizontale ale mi\c]rii seismice, corespunz`nd conform
echivalen[ei dup] coeficientul seismic cu gradul VI al intensit][ii cutremurelor, scara MSK ( SR -11100-93 ).
SEC{IUNEAA-2-A Caracteristici climatice
Ad`ncimea de înghe[
Ad`ncimea de 'nghe[ conform STAS 6054 - 77 'n raza comunei Hereclean este de 80 cm.
Clima
Clima regiunii este caracterizat] printr-un climat transcarpatic, continental, care este influen[at evident de relief (topoclimate de ad]postire ori
expozi[ie favorabil]).
Temperatura aerului:
- media anuala: +8 +90 C
- varia[ia medie lunar] -30 C +180 C = 210 C
Precipita[ii atmosferice:
- media multianuala =700 - 800mm
- maxima 'n 24 ore =70mm
Faptul c] cea mai mare parte a precipita[iilor cade 'n perioada de primavar], scurgerea de primavar] este predominant]: 40 - 45 % din
scurgerea anual], fa[a de cea din timpul verii (20%) \i din timpul toamnei (5 -10%)
Hidrografia regiunii
Cursul principal de ap] 'n zona studiat] este p`r`ul Zal]u, care prime\te afluen[i de st`nga: p`r`ul Panic (care vine dinspre localitatea cu acela\i
nume), valea Rece, valea Badonului \i S]rma\ului, iar afluentul din dreapta p`r`ul Gurusl]u, care vine dinspre localitatea Gurusl]u.
Prin localitatea Boc\i[a curge valea Boc\i[ei, afuent al S]lajului, iar prin Dio\od valea Di\odului, afluent al P`r`ului Mare.
P`r`urile sunt 'nso[ite de lunci relativ 'ntinse (sute de metri), parte mla\tinoase \i dezvoltate asimetric, mai mult pe malul st`ng. Form[iunile
fiind predominant monoclinale, versan[ii sunt asimetrici, versantul drept mai abrupt, afectat de ravene \i toren[i, iar malul st`ng mai domol.
Apa subteran]
Zona de lunc]
Apa subteran] apare sub form] de p`nz] acvifer] 'n depozitele aluvionare 'n lungul luncilor, g]sindu-se la ad`ncimi variabile 'ntre -1,00 - 3,00
m sub cota terenului natural. Aceste diferen[e se datoreaz] neuniformit][ii depozitelor din punct de vedere litologic, formate din alternan[e de roci
permeabile \i impermeabile.
Zona de versan[i
Configura[ia morfologic] \i litologic] a versan[ilor (lentile de nisip \i praf, diaclazarea, sau depozitele grosiere din conurile de dejec[ie a
toren[ilor) permit infiltrarea \i circula[ia apelor 'n teren, dar nu se formeaz] o p`nz] treaties continu], astfel nivelul apei 'n aceste zone este foarte
variabil: - 2,00 - 5,00m, sau lipse\te.
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Din punct de vedere chimic apa subteran] prezint] agresivitate foarte variabil]: carbonic], sulfatic] sau acid], de la agresivitate slab] p`n] la
foarte intens]. Acest fapt impune luarea unor m]suri pentru a preveni agresivitatea conform NE 012-99.
Fenomene de instabilitate ale versan[ilor din comuna Hereclean
Versan[ii din comuna Hereclean au structur] \i caracteristici litologice diferite \i pant] diferit].
"n urma mi\carilor epirogenetice, suprafa[a ini[ial] a complexului argilos-marnos, supraconsolidat, a fost erodat prin sistemul hidrografic,
ajung`ndu-se la nivelul actual. Pe toat] suprafa[a acestui relief s-a format un deluviu din alterarea 'n loc, sau prin spalare pe versant, cu grosime
mai mare 'n baza \i mai sub[ire 'n partea superioar] a versantului. "ngro\area stratului alterat 'n partea inferioar] a versantului se datoreaz]
mi\carilor de formare a reliefului, care duce la o acumulare a deluviului la partea inferioar] a taluzelor.
Aceste mi\c]ri au un caracter lent \i cu activit][i diferite 'n func[ie de intensitatea eroziunii bazale.
Eroziunea a condus la o desc]rcare 'n regiunea v]ilor de p`n] la 200 m. Astfel 'n masa de argil] supraconsolidat], raportul dintre efortul
vertical \i cel orizontal a sc]zut foarte mult, cel orizontal a r]mas constant, 'n timp ce efortul vertical a sc]zut la valori foarte mici, deci starea de
eforturi 'n masiv este caracterizat printr-un efort deviator foarte mare. Aproape de suprafa[a terenului efortul deviator dep]\este rezisten[a la
forfecare \i se produc fenomene de curgere lent].
În localitatea Hereclean zona construit] nu este \i nu a fost afectat] de fenomene de instabilitate recente sau vechi, dar 'n zona de versant
exist] fenomene de curgere lent] (suprafa[a v]lurita a gr]dinilor \i a livezilor, copaci 'nclina[i, etc), care se vede \i pe unele construc[ii fisurate,
cu funda[ii slabe.
În partea sud-estic] a localit][ii, pe valea Rece, pe DN 1H, 'n dreptul abatorului de ovine, exist] o alunecare activ] datorit] eroziunii bazale
exercitata de vale. Aici sunt necesare lucr]ri de sus[inere de mal.
"n localitatea Badon nu se observ] fenomene de instabilitate recente sau vechi, stabilizate. 'n zonele cu panta accentuat], 'n urma unor lucr]ri
de s]p]turi mari, este posibil] declan\area unor alunec]ri.
Localitatea Dio\od fiind a\ezat] 'n partea superioar] a versantului Dealului Viilor, toat] suprafaa localit][ii a fost afectata de fenomene de
instabilitate vechi. Totodat], datorit] pantei mari, apar fenomene de curgere lent] (cu suprafa[a valurit] a gr]dinilor \i a livezilor, copaci 'nclina[i,
etc), care se observ] \i pe unele construc[ii vechi, fisurate.
Datorit] acestui fapt, pentru eliberarea autoriza[iilor pentru construc[ii noi, sunt necesare studii geotehnice.
În localitatea Gurusl]u - a\ezat] 'ntr-un microbazin sunt prezente fenomene de curgere lent], case fisurate, suprafa[] 'nv]lurit] a gr]dinilor,
copaci 'nclina[i.
"n localit][ile Panic \i Boc\i[a a\ezate 'n microbazine de-a lungul v]ilor cu acela\i nume, casele sunt a\ezate pe maluri, pe un teren 'n pant]
usoar], la baza versantului. La cap]tul gr]dinilor panta cre\te vertiginos \i apar acelea\i fenomene de curgere lent] (teren cu suprafa[a 'n valuri,
copaci 'nclina[i, etc.), care 'n urma unor interven[ii neadecvate, sau 'n urma suprasatur]rii cu ap], pot degenera 'n alunec]ri.
În locurile amintite, pentru a prevent declan\area mi\carilor, sunt necesare luarea unor m]suri speciale, at`t 'n ce prive\te amenajarea suprafe[ei
terenului (nivelarea, amenajarea de \an[uri de gard] pentru scurgerea apelor de suprafa[]), c`t \i constructive (funda(ii cu centuri armate sus-jos,
subsol monolit casetat, realizarea unor stalpi\ori, plan\ee monolite).
Fenomene meteorologice extreme - Variabilitatea neperiodic] a climei determin] o gam] divers] de fenomene meteorologice, unele dintre ele
fiind periculoase sau cu risc climatic, deoarece prin geneza, evolu[ie \i consecin[e conduc la efecte negative, at`t asupra mediului 'nconjur]tor, c`t
\i asupra comunita[ii locale.
Fenomenele meteorologice extreme sunt consecin[a prezen[ei 'n regiune a unor mase de aer cu propriet][i fizice specifice care determin]
apari[ia unor manifest]ri extreme ale fenomenelor meteorologice.
Pentru sezonul cald sunt specifice urm]toarele fenomene meteorologice: averse de ploaie ce pot avea \i caracter toren[ial, desc]rc]rile electrice,
vijeliile \i grindin].
De cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.
Aversele de ploaie pot genera situa[ii de risc prin cantit][ile 'nsemnate de precipita[ii c]zute 'n timp scurt. "n comuna Hereclean, num]rul zilelor
cu ploaie oscileaz] 'ntre 100 - 110. Caracterul precipita[iilor este strict legat de dinamica \i structura maselor de aer ce tranziteaz] aceast] regiune.
Precipita[iile atmosferice pot constitui factor de rise meteorologic atunci c`nd dep]\esc anumite cantit][i \i prezint] o intensitate foarte
puternic]:
COD RO|U - Precipita[ii peste 50 1/mp 'n cel mult o or];
-sau cantitati de precipita[ii de cel pu[in 80 1/mp 'n 3 ore;
COD PORTOCALIU - cantit][i de precipita[ii peste 35 1/mp 'n cel mult 1 or];
- cantit][i de precipita[ii de cel pu[in 601/mp 'n 3 ore;
COD GALBEN - cantit][i de precipita[ii normal pentru regiunea respectiv], dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activit][i \i
anume cantit][i de precipita[i peste 25 1/mp 'n cel mult o or];
- Cantit]ti de precipita[ii de cel pu[in 45 1/mp 'n 3 ore.
GRINDINA este fenomenul care se manifesta 'n situa[ia unor mi\cari consecutive puternice ale aerului \i devine fenomen meteorologic
periculos, ori de cate ori se produc c]deri de grindin], chiar daca nu sunt 'nso[ite de descarc]ri electrice. Acest fenomen meteorologic devine factor
de risc atunci c`nd se produc c]deri de grindin] de mari dimensiuni, ori c`nd grindin] se a\terne sub forma unui strat continuu \i/sau se produc
pagube materiale.
DESC}RC}RILE ELECTRICE apar 'n condi[iile unor mi\c]ri de convec[ie foarte puternice ale aerului \i sunt 'nregistrate mai ales 'n sezonul
cald al anului, din luna aprilie p`n] 'n luna august. Ele pot fi 'nso[ite de cre\terea turbulen[ei aerului manifestate prin intensific]ri violente ale
vântului, care pot avea \i aspect de vijelie.
Num]rul mediu anual al zilelor 'n care se inregistreaz] desc]rc]ri electrice este cuprins 'ntre 20 - 25 zile/an. Pentru sezonul rece sunt
caracteristice fenomenele meteorologice periculoase de: ninsoare sau strat gros de z]pad], viscol, depuneri de ghea[] pe conductorii aerieni.
NINSOAREA poate constitui fenomen meteorologic de risc atunci c`nd se produc cre\teri ale stratului de z]pad] cu 10 cm sau mai mult 'n 24
de ore, determin`nd 'nz]pezirea drumurilor \i a c]ilor ferate, cre`nd pericolul de pr]bu\ire a acoperi\urilor \i a unor construc[ii. Z]pada cade de
regul] la sf1r\itul lunii decembrie. Grosimea stratului de z]pad] 'nregistrat] totalizeaz] anual 19 cm, uneori dep]\ind cu 10 cm, dar sunt \i ani \i
luni de iarn] cu ninsori slabe.
VISCOLUL este factor de risc atunci c`nd ninsorile abundente sunt 'nso[ite de v`nt cu viteza mai mare sau egal] cu 16 m/s (viscol puternic),
care produce troienirea z]pezii pe por[iunile deschise de teren, 'mpiedic`nd desf]\urarea normal] a activit][ilor economice. Acest fenomen
meteorologic poate avea urm]ri deosebit de grave pentru via[a economic], povoc`nd izolarea unor a\ez]ri umane, distrugerea unor construc[ii,
a re[elelor electrice \i 'ngreunarea transporturilor rutiere sau feroviare.
DEPUNERILE DE GHEA{} se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciur], lapovi[]) \i sunt fenomene meteorologice de risc atunci
c`nd prin prezen[a lor poate periclita circula[ia rutier] (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.
V~NTUL poate fi fenomen meteorologic de risc atunci când prin intensitatea sa depa\e\te anumite limite \i poate perturba activitatea normal]
a comunita[ii umane.
"n situa[ii convective foarte puternice v`ntul poate dep]\i 25 m/s \i atunci devine factor foarte puternic de risc meteorologic, atunci c`nd viteza
v`ntului este mai mare de 20 m/s, atunci sunt situa[ii meteorologice de risc puternic, iar c`nd viteza v`ntului depa\e\te 15 m/s, acest fenomen
meteorologic poate deveni temporar periculos.
SEC{IUNEA a-3-a
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capacit][i

Re[ea hidrografic]
Cursuri de ap] - Teritoriul comunei Hereclean este str]b]tut de cursul V]ii Zal]ului, ale carei caracteristici sunt urm]toarele:
- lungimea pe teritoriul comunei -16 Km
- l]rgimea zonei inundabile:
- maxim] - 1.000m
- minim] - 50 m
- afluen[i: p`r`ul Panic, p`r`ul Gurusl]u, p`r`ul Badon \i Valea Recii;
- 'n caz de inunda[ii, pot fi afectate localit][ile Hereclean, Panic, Badon \i Gurusl]u cu terenurile aferente, precum \i c]ile de comunica[ii.
SEC{IUNEA a-4-a
Popula[ie
Numarul popula[iei: 3.762 locuitori, din care:
a) localitatea Hereclean - 442 locuitori, 199 b]rba[i \i 243 femei
b) localitatea Badon - 660 locuitori, 346 b]rba[i \i 314 femei
c) localitatea Bocsi[a- 146 locuitori, 66 b]rba[i \i 80 femei
d) localitatea Dio\od - 1.007 locuitori, 492 b]rba[i \i 515 femei
e) localitatea Gurusl]u - 610 locuitori, 298 b]rba[i \i 312 femei
f) localitatea Panic - 897 locuitori, 471 b]rba[i \i 426 femei
Structura demografic] - 'n urma ultimelor trei recens]minte ale popula[iei, situa[ia este urm]toarea:
- anul 1977 - 4.611 locuitori;
- anul 1992 - 3.943 locuitori;
- anul 2002 - 3.762 locuitori.
La recens]m`ntul din 18.03.2002 s-a 'nregistrat o sc]dere a numarului popula[iei de la 3943 la 3762 locuitori.
"n perioada 1996 - 2000, s-au 'nregistrat urm]toarele:
- 'n anul 1996, natalitatea era de 4,1 la mia de locuitori, iar mortalitatea 2,9 la mia de locuitori;
Densitatea/concentrarea popula[iei pe zone - aglomer]ri
Densitatea popula[iei comunei Hereclean este de 51,53 locuitori/Km patrat.
SEC{IUNEA a-5-a
C]i de transport
C]i rutiere - Comuna Hereclean este str]b]tut] de:
- drumuri nationale 14 Km din care: 14 Km asfalt -IF 3 Km din care; 3 km asfalt- 1H
- drumuri jude[ene 6 Km din care: 6 Km asfalt -110A
- drumuri comunale 16 Km din care: 4,0 Km beton -DC 74 - 8,00 Km pietruit 4 Km 'mbr]c]minte asfaltic]
C]i feroviare:
- total Km pe teritoriul comunei =12
- halta = 1
SEC{IUNEA a-6-a
Dezvoltare economic].
Zone industriale - 'n prezent tabloul economic al comunei Hereclean este reprezentat de peste 50 de societa[i comerciale.
Cele mai importante societ][i comerciale existente pe teritoriul comunei sunt: S.C EUROSIMEX S.R.L, S.C EUROCARD 2000 S.R.L, S.C
FLAVOIA S.R.L, S.C ONCOS S.R.L, S.C LEASING ROM S.R.L, S.C GP SOFA S.R.L, S.C SILCAR S.R.L, S.C BARM S.R.L, S.C DENIROX
S.R.L, S.C PROTHERM COM S.R.L., SC. TEMPO PAM SRL, SC APICOFARM SRL.
"n ceea ce prive\te agricultura, ultimii ani au avut ca rezultat profunde muta[ii 'n acest domeniu. Astfel, centrul de greutate al activit][ii agricole s-a
mutat din 'ntreprinderile de stat 'n gospod]rii particulare, ceea ce a avut ca rezultat o drastica mic\orare a produc[iei \i sc]derea num]rului de animale.
Depozite/rezervoare, capacit][i de stocare - comuna Hereclean are urm]toarele capacit][i de stocare a produselor ce prezint] riscuri de
incendii, explozii, poluarea mediului etc.:
- 2 rezervoare carburant a c`te 4000 litri la S.C EUROCARD 2000 S.R.L
- materiale, lacuri \i vopsele specifice unit][ilor de produc[ie S.C EUROSIMEX S.R.L, S.C GP SOFA S.R.L, S.C BARNI S.R.L \i S.C DENI
ROM S.R.L.
Fondul funciar - Suprafa[a comunei Hereclean este de 7163 ha din care:
- arabil 3139 ha
- livezi 138 ha
- p]\une 1600 ha
- f`ne[e 566 ha
- vii 235 ha
- p]duri \i alte terenuri cu vegeta[ie forestier] 938 ha
- terenuri neagricole -547 ha
Cre\terea animalelor - Pe teritoriul comunei cre\terea animalelor se face 'n gospod]rii individuale. Situa[ia colectivit][ilor de animale este
prezentat] mai jos, dup] cum urmeaz]:
- bovine 640
- cabaline 96
- ovine 2000
- porcine 1930
- p]s]ri 217339 - din care 206894 capete la S.C ONCOS S.R.L \i S.C FLAVOIA S.R.L, iar diferen[a de 10445 'n gospod]riile popula[iei.
SEC{IUNEA a-7-a
Infrastructuri locale
Institu[ii (culturi, ocrotirea s]n]t][ii etc.)
Cultur] \i art] - se remarc] pe raza comunei Hereclean c`teva obiective de interes reprezentative ale continuit][ii sociale \i culturale acestei
localita[i cum ar fi:
1. Monumentul lui Mihai Viteazul - situat pe dealul care 'i poart] numele;
2. Biserica de lemn Sfin[ii Arhangheli Boc\i[a sec. XVIII;
3. Conacul Sebe\ din satul Panic
4. Situri preistorice, neolitice \i din epoca brobzului situate 'n localit][ile Panic, Gurusl]u, Badon \i Hereclean.
"nv][]m`ntul - Educa[ia tinerei genera[ii se desf]\oar] astfel:
- gr]dini[e: 4
- 'nv][]m`nt primar: 4
- 'nv][]m`nt gimnazial: 3
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Cultur] - 'n toate cele \ase sate ale comunei exist] c]mine culturale unde se desf]\oar] ocazional manifest]ri cultural artistice, adun]ri
cet][ene\ti etc.
S]n]tate public] - Popula[ia comunei Hereclean cu un num]r de 3762 locuitori are la dispozi[ie pentru investigatii \i tratamente medicale
unit][i sanitare.
- 'n sectorul privat '\i ofer] serviciile c]tre popula[ie cabinet medical \i 2 puncte sanitare, precum \i 2 farmacii.
Re[ele de utilit][i (ap]/canalizare/electrice/etc.).
Alimentarea cu ap] potabil]
"n prezent comuna Hereclean dispune de sisteme centralizate de alimentare cu ap] potabil] recent realizate, 'n baza documenta[iilor tehnice
'ntocmite 'n anul 2006 de c]tre SC ELMEX-IMP SRL.
Alimentarea cu ap] potabil] a comunei s-a realizat astfel:
- sursa de alimentare cu ap] a localit][ilor Dio\od \i Boc\ita este un put forat amplasat 'n localitatea Dio\od, dotat cu o sta[ie de pompare, de
unde ap] este pompat] spre rezervorul de 'nmagazinare cu un volum de 150 mc.
Ap] se distribuie de la rezervor la cele dou] localit][i 'n mod gravita[ional, prin conducte de polietilen] cu dn 110-63 mm.
- alimentarea cu ap] potabil] a localit][ii Panic este realizat] prin intermediul conductei de aduc[iune V`r\ol[ - Zal]u cu diametrul de 1000 mm
din o[el. Cuplarea re[elei de distribu[ie s-a realizat 'n c]minul existent de pe conducta de aduc[iune, la limita estic] a localit][ii, spre Zal]u. Este
prev]zut o re[ea separat], de la conducta de aduc[iune p`n] la rezervorul de 'nmagazinare, amplasat la o cot] superioar] localit][ii. Distribu[ia apei
se realizeaz] 'n mod gravita[ional, prin conducte de pied cu dn 110-63 mm.
- localit][ile Hereclean, Badon \i Gurusl]u sunt alimentate cu ap] potabil] prin intermediul re[elei de alimentare cu ap] a localit][ii Boc\a,
realizat] din conducte de polietilen] de 'nalt] densitate cu diametrul de 200 respectiv 180 mm. Datorit] deficitului de presiune existent, 'n
localitatea Hereclean s-a prev]zut o static de pompare a apei, 'n localitatea Badon doua sta[ii, datorit] configura[iei terenului, iar 'n localitatea
Gurusl]u o static de pompare \i un rezervor de acumulare cu volumul de 100 mc.
Sistemul de distribu[ie, preponderant ramificat, din localit][i, dispune de re[ele de ap] cu diametrul minim de 63 mm care sunt dotate cu c]mine
de vane amplasate la intersec[ii, c]mine de golire, de aerisire \i hidran[i de incendiu.
Sistemul de alimentare cu ap] este func[ional \i controlat.
La nivelul comunei Hereclean avem instala[i un num]r de 12 buca[i hidran[i la re[eaua de alimentare cu ap] dup] cum urmeaz]:
Hereclean - 3 hidran[i subteran
Badon - 2 hidran[i subteran
Boc\i[a -1 hidrant subteran
Dio\od -3 hidran[i din care 2 subteran \i 1 suprateran
Gurusl]u - 1 hidrant subteran
Panic -2 hidran[i subteran
Pentru localit][ile Hereclean \i Badon nu exist] rezerv] de ap], alimentarea autospeciaielor 'n caz de incendiu se va face de la re[ea.
"n satul Dio\od exist] un rezervor de ap] de 150 m, care alimenteaz] satele Dio\od \i Bocsi[a, iar 'n satele Gurusl]u \i Panic 'n fiecare exist]
cate un rezervor de 100 me.
Ape subterane cu proprietati terapeutice.
Comuna Hereclean a realizat 'n anul 2008 un foraj de mare ad`ncime pentru captarea apelor cu propriet][i terapeutice. Forajul a fost executat
la o ad`ncime de 265 m din tuburi de pvc cu diametrul de 160 mm, 'n localitatea Gurusl]u, 'n incinta fostului CAP. Debitul de ap] 'nregistrat este
de 0.13 1/s, iar temperatura apei de 210 C 'n condi[ii de temperaturi exterioare de 60 C. Conform studiului realizat de c]tre Institutul Na[ional de
Recuperare, Medicin] Fizic] \i Bahieoclimatologie din cadrul Ministerului S]n]t][ii 'n luna octombrie 2008, apele captate prezint] interes
terapeutic pentru cura extern] 'n cazuri de afec[iuni reumatismale, posttraumatice, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice, etc.
"n prezent, din p]cate, izvorul captat nu este utilizat, apa fiind deversat] la rigole stradale.
Canalizarea menajer]
"n prezent localit][ile comunei nu dispun de sisteme de canalizare menajer], evacuarea apelor uzate efectuandu-se individual la nivelul unor
fose septice amplasate 'n interiorul gospod]riilor. Comuna Hereclean a depus spre finan[are un studiu de fezabilitate 'ntocmit de c]tre SC
ELMEXIMP SRL 'n anul 2008, pentru estimarea costurilor \i posibilit][ilor de realizare a sistemului de canalizare menajer]. Varianta propus] 'n
acest studiu presupune realizarea unei sta[ii de epurare 'n localitatea Dio\od 'n zona p`r`ului Dio\odului, care va deservi \i localitatea Boc\ita. Apele
uzate din localitatea Boc\ita vor fi evacuate spre sta[ia de epurare prin intermediul unei sta[ii de pompare a apelor uzate menajere.
Pentru epurarea apelor uzate din localit][ile Hereclean, Panic, Badon \i Gurusl]u s-a propus realizarea unei singure sta[ii, 'n zona V]ii Zal]ului
la intrarea 'n localitatea Gurusl]u.
SEC{INEA a-8-a
Vecinat][i, influen[e, riscuri transfrontaliere
Comuna Hereclean se 'nvecineaz] cu 10 unit][i teritorial-administrative dup] cum urmeaz]:
NORD: Comunele |am\ud, Co\ei \i S]l][ig
EST: Comunele Dobrin \i Cri\eni
SUD: Municipiul Zal]u \i comunele Me\enii de Jos \i V'r\ol[
VEST: Comunele Pericei \i Boc\a
Situat] la doar 1,850 km de municipiul Zal]u, prin loc. Hereclean \i practic adiacenta prin loc. Panic, comuna are o pozi[ionare deosebit de
favorabil] din punct de vedere al re[elei de localit][i beneficiind de un veritabil statut @@metropolitan@@ 'n cadrul re[elei de localit][i a jude[ului S]laj.
Sub aspectul rela[iilor rutiere, leg]tura spre re\edin[a de comuna din zona Municipiului Zal]u se stabile\te prin intermediul drumului na[ional
DN1F iar spre ora\ul |imleu Silvaniei prin intermediul DN1H. Localitatea Panic se leag] de drumul na[ional prin intermediul DC74, iar leg]turile
spre localit][ile Gurusl]u, Dio\od \i Boc\ita se realizeaz] prin intermediul drumului jude[ean DJ110A \i respectiv a drumului comunal DC7. Este
important de men[ionat faptul ca \i comuna Hereclean va beneficia 'n mod direct de avantajele realiz]rii viitoarei autostr]zi Bor\-Bra\ov care va
dispune de un punct de acces direct chiar pe teritoriul Zal]ului, cu posibilitatea realiz]rii accesului rapid prin intermediul arterei ocolitoare a
municipiului la intrarea dinspre Panic.
Cea mai apropiat] linie de cale ferat] este paralel] cu DN1F, travers`nd localit][ile Hereclean \i Badon, unde transportul feroviar, marf] \i
c]l]tori se face pe leg]tura Zal]u-Carei. Halte CF se g]sesc 'n localit][ile Hereclean \i Gurusl]u.
"n Planul de dezvoltare jude[ean 2007-2013 comuna Hereclean figureaz] ca f]c`nd parte din Unitatea Teritoriala de Planificare @@Zona
Mese\@@ al]turi de mun. Zal]u \i alte 12 comune vecine.
Potrivit Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na[ional - SEC{IUNEA a VI-a - zone protejate, pe teritoriul
comunei Hereclean, sunt nominalizate doua rezerva[ii naturale pe teritoriul loc. Panic. Acestea ocup] 'n Anexa nr. 1 la lege pozi[iile nr. 2.693 \i
2.694 \i este vorba despre @@Stej]ri\ul Panic@@ \i @@Stej]ri\ul de balta Panic@@ 'n suprafe[e de 2,20 ha \i respectiv 1,70 ha. Men[ion]m c] 'n urma
analizelor cadastrale rezult] c] de fapt a doua pozi[ie apar[ine de fapt teritoriului administrativ al mun. Zal]u \i 'n consecin[] @@Stej]ri\ul de balt]
Panic@@ nu se va mai reg]si pe listele aferente com. Hereclean
Re[ele de telefonie
Situa[ia existent]
Localit][ile comunei sunt racordate le re[eaua de telefonie fix] prin central] telefonic] automat] (CTA-800 numere) montat] 'n localitatea Hereclean.
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Centrala telefonic] este racordat] la re[eaua de telefonie aerian] Zal]u-|]rm]\ag realizat] din cablu cu fibra optic] montat pe st`lpi de lemn.
"n extravilan 'ntre sate re[eaua telefonic] este executat] aerian pe st`lpi de lemn proprii.
"n intravilan re[elele de telefonie sunt montate pe st`lpii re[elelor de distribu[ie de joas] tensiune.
Repartizarea posturilor de telefonie fix] pe sate este:
- Hereclean -134 buc
- Panic - 143 buc
- Badon -107 buc
- Gurusl]u -116 buc
- Dio\od -194 buc
- Boc\ita - 20 buc
Semnalul de la telefonie mobil] este slab sau deloc 'n localit][ile Boc\ita \i Dio\od, fiind bun 'n restul localit][ilor.
Alimentarea cu energie electric]
Situa[ia energetic] existent]:
Alimentarea cu energie electric] a localit][ilor ap]r[in]toare comunei Hereclean (satele Hereclean, Badon, Gurusl]u, Dio\od, Boc\ita) este
rezolvat] de la posturile de transformare racordate la axa de 20 KV Zal]u - |]rma\ag, iar satul Panic este racordat la axa de 20 KV Zal]u-Crasna.
Fermele zootehnice \i firmele din localitatea Panic sunt alimentate prin posturile de transformare racordate la doua linii de de 20 KV alimentate
de la Sta[ia de Conexiuni Panic.
Amplasarea posturilor de transformare, precum \i puterea lor sunt conform tabelului de mai jos:

Nr.crt.

Localitaea

Nr. Locuitori

Nr.

Nr. consumatori

gospod.

PTA

P

L retea

Nr.

Denumirea

(KVA)

0.4kv

PTA

postului de

(km)

transformare
0
1.

1

2

3

4

Panic

5

6

7

8

8

PTA Sat

100

5,4

PTA Sediu-

250

Avicola

250

PTA-Alber

400

PTZ-pui

100

PTA-IAS

400

PTZ-ISCIP

250

PTZ-Avicola

160

PTA-Iepuri
2

3

Hereclean

4

Badon

2

PTA- Sat

100

PTA-\coala

160

PTA-Ferma

100

PTA-MaraPlan

40

PTA-Badon1

100

PTA-Badon2

40

7,5

4

Gurusl]u

1

PTA-Sat

160

4,0

5

Dio\od

2

PTA- Sat

250

9.7

PTA- SMA

100

PTA-Sat

63

6

Boc\i[a

1
TOTAL

3,3

20

Liniile electrice de joas] tensiune din localit][i sunt executate cu conductori clasici de aluminiu tip funie, sau torsadate montate pe st`lpi de
beton armat
Alimentarea cu gaze naturale
"n prezent 'nc]lzirea locuin[elor se face pe baz] de combustibili solizi (lemne de foc), iar prepararea hranei se realizeaz] cu lemne de foc \i gaze
lichefiate (butelii). Combustibilii solizi au un randament de ardere de 60%, iar gazele naturale au un randament de ardere de peste 90%.
Localit][ile comunei Hereclean nu sunt prev]zute cu sisteme de distribu[ie a gazelor naturale combustibile. "n cadrul unui studiu de fezabilitate
'ntocmit de c]tre SC WYA PROJECT SRL 'n anul 2008, s-au evaluat posibilit][ile de alimentare cu gaze naturale a comunei prin 'nfiin[area unei
sta[ii de reglare/m]surare amplasat] 'n vecin]tatea magistralei de transport existent] 'n localitatea Panic, 'n zona de traversare a drumului DN IF.
P`n] 'n prezent nu s-a afirmat nici o societate agrementat] 'n domeniul gazelor naturale dispus] s] realizeze \i sa exploateze sistemul de distribu[ie
din comun].
Magistrala de distribu[ie a gazelor naturale care strabate teritoriul comunei 'ntre localit][ile Panic \i Hereclean este realizat] din conducte de o[el
cu diametrul de 350 mm, presiune 'nalt].
CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situa[ii de urgen[]
Zone cu riscuri naturale
Cutremure de p]m`nt
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Caracteristicile geofizice ale terenului de pe amplasament, conform normativului
P100/2006 sunt:
- valoarea de v`rf a accelera[iei terenului pentru proiectare ag = 0,08g, cu interval mediu de recuren[] a cutremurului IMR = 100 ani
- perioada de control (col[) a spectrului de raspuns Tc = 0,7s pentru componentele orizontale ale mi\c]rii seismice, corespunz`nd conform
echivalen[ei dup] coeficientul seismic cu gradul VI al intensit][ii cutremurelor, scara MSK (SR -11100-93).
Inunda[ii
Cursul principal de ap] 'n zona studiat] este p`r`ul Zal]u, care prime\te afluen[i de st`nga: p`r`ul Panic (care vine dinspre localitatea cu acela\i
nume), valea Rece, valea Badonului \i S]rma\ului, iar afluentul din dreapta p`r`ul Gurusl]u, care vine dinspre localitatea Gurusl]u.
Prin localitatea Boc\i[a curge valea Bocsi[ei, afluent al S]lajului, iar prin Dio\od valea Di\odului, afluent al P`r`ului Mare.
P`r`urile sunt 'nso[ite de lunci relativ 'ntinse (sute de metri), parte ml]\tinoase \i dezvoltate asimetric, mai mult pe malul st`ng. Forma[iunile
fiind predominant monoclinale, versan[ii sunt asimetrici, versantul drept mai abrupt, afectat de ravene \i toren[i, iar malul st`ng mai domol.
Men[ion]m c] 'n anii cu precipita[ii crescute pe teritoriul comunei au fost 'nregistrate inunda[ii locale, 'n zonele de lunc] dar acestea nefiind
ocupate de construc[ii nu s-au 'nregistrat pagube deosebite.
Zone cu riscuri de tasare diferen[ial]
Asemenea probleme sunt pu[in caracteristice 'n zona de lunc] din localitatea Hereclean \i partea sudic] a localit][ii Gurusl]u (zona grajdurilor).
În lunca p`r`urilor sunt zone, unde se g]sesc strate nisipoase, pr]foase cu grad de 'ndesare mic \i lentile de mal. Grosimea acestor strate este
mic], precum \i ad`ncimea la care apar acestea este mic], 'n general pot fi dep]\ite cu ad`ncimi de fundare relativ mici (1,50 - 2,00m).
Caracteristic acestor zone este \i nivelul destul de ridicat al apelor freatice precum \i agresivitatea lor.
Pentru construc[iile din aceast] zon] se recomand] studii aprofundate 'naintea 'nceperii proiect]rii. Nu se impun restric[ii 'n ceea ce prive\te
regimul de 'n]l[ime a viitoarelor construc[ii.
Aceast] zon], conform normativului NP 074/2006, se 'ncadreaz] 'n general 'n categoria geotehnka 2, cu risc geotehnic moderat, sau categoria
3, cu risc geotehnic major.
Condi[iile de fundare recomandate sunt urm]toarele:
Ad`ncimea de fundare poate varia 'n func[ie de metoda de fundare aleas] \i 'n func[ie de grosimea stratului de umplutur]
În cazul fund]rii pe radier general sau pe teren 'mbun]t][it (pe pat de balast cilindrat sau piatr] spart] compactat] cu maiul greu) Dmin.= 1,00-1,20m
fa[] de cota terenului amenajat. "n cazul fund]rii pe teren 'mbun]t][it, grosimea minim] a patului de balast sau piatr] spart] va fi de 1,00 - 1,50m.
Pentru predimensionarea funda[iilor se va lua presiunea conven[ionala de baz]:
p*v=200kPa
Pentru definitivarea cap]cit][ii portante a terenului 'mbun]t][it se vor efectua 'ncerc]ri de prob] pe placa executate conform STAS 8942/3 89 @@Determinarea modulului de deformare liniar] prin 'ncerc]ri pe teren cu plac]@@.
Se vor respecta prevederile normativelor: C 251 - 94 @@Instruc[iuni tehnice pentru proiectarea, executarea \i recep[ionarea lucr]rilor de
'mbun]t][ire a terenurilor slabe de fundare prin metoda 'mbun]t][irii cu materiale locale de aport, pe cale mecanic]@@ \i C 29 - 95 @@Normativ
privind 'mbun]t][irea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (Caietele I - VI).
Pentru construc[iile foarte importante (\i cele industriale) se recomand] fundarea de ad`ncime, pe piloni, 'n stratul de baz] sau de pietri\ cu
grad de 'ndesare mare. "n acest caz se vor respecta prescrip[iile STAS 2561/3 -90 @@Teren de fundare. Funda[ii pe pilo[i. Prescript generate de
proiectare@@, STAS 2561/2 - 81 @@Teren de fundare. Funda[ii pe pilo[i. "ncercarea 'n teren a pilo[ilor de proba@@, STAS 2561/1 -83 @@Teren de
fundare. Pilo[i. Clasificare \i terminologie@@ \i a normativului C 160-75 @@Normativ privind alc]tuirea \i executarea pilonilor pentru funda[ii@@.
Datorit] nivelului ridicat al apei subterane, 'n cazul subsolurilor, 'n aceast] zon] se vor lua m]suri speciale de:
- epuizare a apelor subterane
- hidroizola[ii.
"n perioadele cu precipita[ii foarte bogate 'n aceste zone sunt posibile \i inunda[ii.
Datorit] nivelului ridicat al apei subterane, 'n aceast] zona nu se indic] subsoluri, dar 'n cazul execut]rii, se vor lua m]suri speciale de
hidroizola[ii.
În anul 1970 \i mai t`rziu, de mai multe ori, 'n anii cu precipita[ii foarte abundente, 'n zonele joase de pe Valea Zal]u, parte din localitatea
Hereclean (partea de lunc] joasa) \i pe afluen[i: Panic, Gurusl]u \i Boc\i[a au fost inunda[ii. Din acest motiv 'n zonele joase, 'n apropierea
p`r`urilor, la eliberarea certificatului de urbanism se va solicita pe l`ng] studiu geotehnic \i 'ntocmirea de studiu de risc natural la inunda[ii.
Zone cu risc de alunecare
Aceast] zon] cuprinde versan[ii cu panta peste 9 - 120, care prezint] alunec]ri vechi, sau stabilizate, fenomene de curgere lent], plastic], cu
coeficient de stabilitate mic, pericolul de alunecare fiind iminent 'n cazul execut]rii unor lucr]ri sau interven[ii neadecvate (excava[ii sau taluzari
mai 'nalte de 1,50 m, front de s]p]turi mai lung de 10 -15 m, supra'ncarcarea taluzelor, etc.).
Zone cu riscuri de alunecare apar pe toat] suprafa[a localit][ii Dio\od, aproape toata suprafa[a localit][ilor Hereclean, Badon, Panic \i Boc\i[a
(zonele de versant). De obicei localnicii au evitat amplasarea construc[iilor pe terenuri 'n pant] foarte mare.
Pe versan[i apare deluviu argilos provenit din alterarea 'n loc a argilei mamoase de baz], 'n zonele cu pant] mare, apare un relief valurit, 'n
trepte. Prezen[a oglinzilor de fric[iune 'n rnasa de deluviu argilos - pr]fos denot] tensiuni, care se descarc] 'n prezent prin mi\c]ri de curgere lent].
Aceste suprafe[e sunt ocupate de obicei de livezi. Str]zile de pe versan[i sunt pietruite, dar lipsite de obicei de \an[uri de scurgere a apelor pluviale,
astfel este favorizat] infiltrarea.
Din aceast] cauz] construc[iile, amplasate 'n aceast] zon], cu structur] slab] (funda[ii din zidarie de piatr], beton simplu, f]r] centuri 'n
fundatie \i 'n suprastructur]) au suferit degrad]ri. Pentru remedierea degrad]rilor au fost luate m]suri improvizate, f]r] o expertiz] sau proiect
prealabil \i mai ales 'n func[ie de puterea material] a proprietarului.
Construc[iile executate pe baza proiectelor, cu funda[ii \i structur] adecvate, la care s-au luat 'n considerare caracteristicile geotehnice ale
terenului, nu prezint] semne de degradare.
M]suri \i recomand]ri
Aceast] zon], conform normativului NP 074/2006, se 'ncadreaz] 'n categoria geotehnica 3, cu risc geotehnic major.
- adâncimea de fundare este variabil] 'n func[ie de grosimea stratului de sol vegetal \i umplutur] \i de caracterul contractil al stratului de
fundare \i anume:
D min=-1,50-2,00 m fa[] de cota terenului natural.
- 'n calculul terenului de fundare se va lua presiunea conven[ional] de baz]:
p@@x@@v:=200-300 k Pa
Caracteristic] principal] a terenului de fundare de pe teritoriul comunei Hereclean este contractilitatea foarte mare. Se vor respecta prevederile
din @@Cod de proiectare \i execute pentru construc[ii fundate pe p]m`nturi cu umfl]ri \i contrac[ii mari (PUCM) indicativ NE 0001- 96 @@.
"n aceste zone, pentru a preveni declan\area alunec]rilor, sunt necesare luarea unor m]suri speciale, at`t 'n ce prive\te amenajarea suprafe[ei
terenului (nivelarea, ziduri de sprijin, amenajarea de \an[uri de gard] pentru scurgerea apelor de suprafa[]), c`t \i constructive (funda[ii cu centuri
armate sus-jos, subsol monolit casetat, realizarea unor stilpisori, plan\ee monolite), drenarea apei subterane \i de infiltra[ie.
Fiecare amplasament din zon] trebuie studiat 'n parte, nu se vor elibera certificate de ubanism, dec`t pe baza studiilor geotehnice \i topografice,
care vor indica m]surile de consolidare generale \i locale (drenarea apelor subterane, sus[ineri 'n for[a, 'n]l[imea maxim] a taluzelor libere,
m]surile constructive, plant]ri de protec[ie, etc.), pentru fiecare construc[ie 'n parte, 'n func[ie de natura \i gradul de instabilitate.
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Se impune, de asemenea, oprirea infiltra[iilor naturale \i antropice, prin realizare sistemului de canalizare.
Loturile neconstruite vor fi dotate cu locuin[e de p`n] la P+2.
Se va interzice 'n zon] traficul greu.
Proprietarii de case din zon] vor fi informa[i de c]tre serviciul de urbanism \i amenajare a teritoriului din cadrul Prim]riei, asupra modului de
utilizare a terenului (de preferin[] livezi sau vii, se vor evita culturile irigate), despre obligativitatea 'ntre[inerii \anturilor, a re[elei edilitare din
gospod]riile lor (dac] exist]). De asemenea nu se vor autoriza efectuarea unor s]p]turi sau umpluturi, f]r] un studiu prealabil.
Zone cu alunec]ri active
Acest fenomen se g]se\te doar 'n partea sud-estic] a localit][ii Hereclean la intrare 'n localitate, pe valea Rece, pe DN 1H, 'n dreptul abatorului
de ovine. Aici exist] o alunecare, care afecteaz] drumul pe toat] l][imea \i se datoreaz] eroziunii bazale exercitate de vale.
Drumul se remediaz] periodic, prin umplerea fisurilor, re'nc]rcarea rambleului \i refacerea covorului asfaltic. Pentru solu[ionarea fenomenului
sunt necesare lucr]ri definitive de sus[inere de mal cu zid de sprijin, bazate pe studii \i proiecte speciale. |i localitatea Badon 'nregistreaz] asemenea
fenomene dar pe terenurile figurate 'n acest sens nu au existat construc[ii \i nu se propun nici pe viitor.
SEC{IUNEA-I
Analiza riscurilor naturale
Fenomene meteorologice periculoase
Fenomene meteorologice periculoase - Pe teritoriul comunei Hereclean nu s-au produs fenomene meteo periculoase.
Inunda[ii - Inunda[iile produse 'n urma ploilor toren[iale c]zute 'n anul 1970 \i 1997, 'n cantit][i de peste 50 l mp (2005) au afectat mai multe
gospod]rii \i terenuri agricole din comun].
Incendii - tendin[a de cre\tere a incendiilor ca urmare a neglijen[ei umane ignorarea 'n mai mare m]sur] 'n ultimii ani a regulilor de
comportament a cet][enilor privind utilizarea focului deschis pentru lucr]rile agricole au avut drept consecin[e izbucnirea de incendii, care de
regul], s-au produs 'n zonele cu vegeta[ie din afara fondului forestier, ne'nregistrându-se pagube materiale deosebite.
La evaluarea riscului de incendiu, 'n comuna Hereclean nu exist] operatori economici cu risc major de incendiu.
Interven[ia pentru stingerea incendiilor \i a 'nl]tur]rii urm]rilor acestora, se asigur] de c]tre serviciul voluntar \i serviciul profesionist al IJSU
Porolissum Zal]u.
Fenomene distinctive de origine geologic] - {in`nd cont de a\ezarea comunei Hereclean 'n zona a IV-a , unde riscul producerii de cutremure
este foarte redus putem spune c] acest tip de dezastru se produce foarte rar 'n aceast] regiune.
Furtunile sunt parcele organizate de aer cald \i umed care au fost for[ate s] se ridice \i sa produc] fulgere \i tunete. Ele sunt c]ile frecvente ale
naturii de a echilibra cantitatea de energie 'n atmosfer].
Furtunile pot crea mai multe fenomene periculoase: ploaie toren[iala, v`nturi puternice, grindin], fulgere \i tornade. "ntr-o furtun], se produce
mi\carea aerului pe vertical] \i o vast] cantitate de energie este transferat].
V`nturile din urma unei furtuni la suprafa[] ajung la 80 km/h. Pietrele grindinii pot cauza pagube imense lanurilor \i proprietarilor 'n doar
c`teva secunde \i pot r]ni oameni \i animale.
Precipita[iile produse sunt de obicei intense, dar de scurt] durat] - inunda[iile sunt asociate cu acest tip de precipita[ii.
Fulgerele sunt responsabile de multe victime 'n fiecare an. De asemenea, ele cauzeaz] incendii care amenin[] vie[i \i locuin[e omene\ti,
întreruperea curentului cauzat] de fulger sau v`nturi poate cauza o 'ntrerupere pe scar] larg] a activit][ilor zilnice oamenilor \i operatorilor
economici.
La acest tip de risc nu se execut] evacuarea popula[iei.
Tornado
Mi\care violent] a aerului sub form] de p`lnie vertical]. Aceste fenomene apar 'n special 'n zonele temperate \i tropicale \i au efecte
catastrofale: smulg acoperi\uri de case, arborii din r]d]cini \i ridic] de la sol oameni, animale \i autovehicule. Viteza de rota[ie poate dep]\[i chiar
\i 500 de km/h, iar durata este de ordinul zecilor de minute, dar datorit] energiei enorme pe care o degaj], pagubele pot fi 'nsemnate.
Seceta
Un hazard natural poate fi cauzat \i de lipsa unui element natural, cum ar fi ploaia, 'n cazul secetei. Seceta reprezint] o perioada extins] de
precipita[ii sub nivelul normal \i golirea depozitelor de ap] din sol. Mai simplu, aceast] se 'nt`mpl] c`nd mai mult] ap] este luat] dintr-un rezervor
dec`t cea ad]ugat]. Acesta este de obicei rezultatul unei combina[ii de persistenta a presiunii mari 'ntr-o regiune, care produce cer senin cu
precipita[ii pu[ine sau neexistente \i folosirea excesiv] a apei pentru activit][ile umane. Rezultatele secetei pot fi mic\orarea produc[iilor agricole,
mic\orarea calit][ii \i existen[ei apei de b]ut \i mic\orarea rezervelor de hran]. Astfel, c`nd popula[ia e 'n continu] cre\tere \i cererea de ap] \i hran]
e \i ea mare, implica[iile secetei devin din ce 'n ce mai serioase.
De asemenea, vegeta[ia moare datorit] secetei, riscul incendiilor cre\te, amenin[`nd locuin[e, lanuri de culturi agricole \i vie[i. Pe timpul
perioadelor de secet] se impune un regim economicos pentru consumul de ap], supravegherea atent] a locurilor cu risc de incendiu, depistarea de
noi surse de ap] pentru nevoile imediate.
Z]pad] \i ghea[]
"nz]pezirile, de regul], au caracter aparte privind m]surile de protec[ie, 'n sensul c] acest gen de riscuri cu rare excep[ii, se formeaz] 'ntr-un
timp mai 'ndelungat \i exist] posibilitatea de a lua unele m]suri, astfel 'nc`t mare parte din efectele acestora sa fie reduse. 'n aceste 'mprejur]ri se
recomand] tuturor cet][enilor afla[i 'n zon], s] se informeze permanent asupra condi[iilor meteorologice \i s] r]m`n] 'n locuin[e, asigur`ndu-se
necesarul de hran], ap], combustibil pentru 'nc]lzit, iluminat, lopat] etc. Ele 'ngreuneaz] 'n special deplasarea mijloacelor de transport de toate
tipurile, activitatea 'n gospod]riile popula[iei \i a operatorilor economici privind aprovizionarea cu materie prim], energie \i gaze, precum \i
telecomunica[iile. Z]pad] poate fi umed], cauz`nd condi[ii de ap] \i inunda[ii sau solid], 'n combina[ie cu ploaia cauz`nd polei. Z]pad] solid]
duce la ger \i viscol, combinata cu v`nturile 'nalte. "n zonele deluroase, avalan\ele sunt un hazard comun provocat de z]pad].
Activitatea de ap]rare 'mpotriva z]pezii se desf]\oar] 'n baza @@Programului de m]suri pentru perioada de iarn]@@ aprobat, anual, de c]tre
Consiliu local.
Pentru conducerea interven[iei 'n caz de 'nz]peziri, se desf]\oar] urm]toarele ac[iuni:
-recunoa\terea locului \i estimarea urm]rilor
-organizarea dispozitivului de ac[iune \i repartizarea echipajelor \i mijloacelor pe puncte de lucru \i urgen[e
-stabilirea c]ilor de acces \i asigurarea leg]turilor 'ntre diferite forma[iuni \i punctele de lucru, stabilirea leg]turilor cu cei surprin\i de
'nz]pezire, organizarea corect] a lucr]rilor de salvare \i evacuare a acestora, asigurarea protec[iei 'mpotriva deger]turilor \i 'nghe[ului.
Volumul de munc] pentru reluarea normal] a activit][ilor economico-sociale necesit] un num]r mare de mijloace mecanice specializate \i un
num]r mare de oameni, practic 'ntreaga popula[ie apt], operatorii economici \i asocia[iile de proprietari au obliga[ia particip]rii la activitatea de
desz]pezire.
Sunt stabilite urm]toarele praguri entice pentru 'nz]pezire:
-40 cm strat z]pad] nou depus
-25 cm strat de z]pad] depus peste stratul vechi
Combinate cu intensific]ri puternice ale v`ntului, caderile mari de z]pad] pot produce 'ntroieniri 'n zonele periferice, blocaje de circula[ie,
pagube materiale, modific]ri ale configura[iei c]ilor de circula[ie.
Incendii de p]dure
Incendiul se produce 'ntotdeauna c`nd sunt 'mpreun] trei elemente: aerul, c]ldura \i combustibilul. Cea mai mare parte din riscurile de
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incendiu de p]dure apar atunci c`nd este secet] \i cald. P]durea trebuie considerat] 'n integralitatea sa un combustibil poten[ial. Fl]c]rile pot afecta
vegeta[ia vie (ramuri, frunze) sau moart] (ace, arbori usca[i), precum \i gospod]riile din zon].
Se consider] incendiu de p]dure atunci c`nd este distrus] suprafa[a minim] de un hectar \i cel pu[in o parte a p]r[ilor superioare ale vegeta[iei
pitice, arbu\tilor sau arborilor. Perioada anului cea mai propice incendiilor de p]dure este vara. Seceta, slabul con[inut de ap] al solului \i turi\tii
care nu respect] m]surile de prevenire a incendiilor 'n p]dure, pot s] favorizeze producerea incendiilor.
Influen[a factorilor naturali, condi[iile meteo \i caracteristicile vegeta[iei contribuie la propagarea incendiilor. V`ntul accelereaz] uscarea
solului \i vegeta[iei \i cre\te riscurile de propagare a incendiilor la mare distan[]. De asemenea, fulgerele sunt la originea 'nceputurilor de incendiu,
pe timpul perioadelor cele mai calde ale anului.
Printre cauzele cele mai frecvente de incendiu se disting factorii naturali \i factorii lega[i de activit][i umane.
Pe l`ng] amenin[]rile normale ale fl]carilor fierbin[i ce cauzeaz] arderea materialelor, focul poate trimite cantit][i vaste de cenu\] 'n atmosfera,
cauz`nd inhibi[ia dezvolt]rii plantelor, reducând vizibilitatea \i intervenind 'n probleme ale aparatului respirator. Poate fi \i locul propice pentru
instalarea alunec]rilor de teren, prin distrugerea vegeta[iei \i l]s`nd regiunile de deal vulnerable la c]deri masive de precipita[ii dup] ce focul s-a stins.
Fenomene distinctive de origine geologic]
Cutremurele sunt evenimente imprevizibile, care apar ca rezultat al presiunii degajate 'n timpul mi\c]rilor tectonice. Ele sunt cele mai 'nt`lnite
de-a lungul limitelor pl]cii tectonice dar pot ap]rea aproape oriunde. Majoritatea acestora '\i au originea 'n zona Vrancei, altele 'n zonele
subcarpatice \i mai pu[in 'n p]rj[le de nord - vest ale []rii.
Dup] ad`ncimea la care se produc, cutremurele pot fi de suprafa[] (50- 250 km.) sau la ad`ncime(250- 700km).
M]rimea cutremurului (magnitudinea), care evalueaz] energia eliberat] prin deplasarea rocilor tectonice, se m]soar] pe scara Richter, iar
amploarea distrugerilor produse (intensitatea) se m]soar] pe scara Mercalli. Chiar dac] de obicei dureaz] câteva secunde, cutremurele pot cauza
pagube pe arii extinse cl]dirilor, [evilor de ap] \i gaze, liniilor de curent electric \i comunica[ii \i soselelor. Focul cauzat de [evile de gaze \i de
c]derea liniilor de curent este o cauz] primar] de pagube.
Alunec]ri de teren
Alunec]rile de teren sunt fenomene naturale majore care, de regul], se produc pe versan[ii dealurilor, prin deplasarea rocilor de-a lungul pantei
sau lateral ca urmare a unor fenomene naturale (ploi toren[iale, mi\c]ri tectonice, pr]bu\iri grote sau eroziuni puternice ale solului, distrugerea
planta[iilor etc). Astfel de fenomene includ c]derea pietrelor \i avalan\e.
Alunec]rile de teren cauzeaz] pagube intense pentru c]ile de transport, propriet][i agricole \i locuin[e. Ele se pot declan\a \i urmare altor
hazarde precum cutremurele, ploile toren[iale.
M]surile planificate pentru prevenire, protec[ie \i interven[ie 'n cazul alunec]rilor de teren sunt similare cu cele aplicate 'n caz de cutremur. O
particularitate o constituie faptul ca evenimentul, cu rare excep[ii, nu se desf]\oar] chiar prin surprindere. Alunec]rile de teren se pot desf]\ura cu
viteze de 1,5- 3 m/s, iar 'n unele situa[ii \i peste 3 m/s, oferind posibilitatea pentru realizarea unor m]suri 'n astfel de situa[ii. "n aceste condi[ii, un
rol important revine ac[iunilor de observare a condi[iilor de favorizare a alunec]rilor de teren \i alarm]rii (avertiz]rii) popula[iei 'n timp util
realiz]rii protec[iei.
SEC{IUNEA a-2-a
Analiza riscurilor tehnologice
"n zona industrial] a comunei la societa[ile comerciale S.C EUROSIMEX S.R.L, S.C INTERFORM S.R.L, S.C BARNI S.R.L \i S.C DENI ROX
S.R.L. pot exista accidente 'n care sunt implicate substan[e periculoase.
Datorit] intensific]rii transporturilor rutiere pe DN IF -E 81 \i DN 1H exist] pericolul producerii unor accidente 'n care s] fie implicate
autocisterne de mare tonaj care transport] substan[e periculoase. Acest risc exist] \i pe transportul pe calea ferat].
a. poluare ape - 'n comuna Hereclean nu exist] operatori economici cu risc de poluare a apelor de suprafa[] \i subterane;
b. pr]bu\iri de construc[ii sau amenaj]ri - percicolul producerii de seisme fiind redus nu s-a constatat producerea unor astfel de evenimente;
c. muni[ie neexplodat] - 'n urma analizelor fostelor zone de conflict militare 'n comuna Hereclean s-au descoperit izolat \i 'n cantit][i mici
elemente de muni[ie necxplotat].
Sub denumirea general] de muni[ii sunt incluse urm]toarele: cartu\e de toate tipurile, proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele,
grenadele \i orice elemente 'nc]rcate cu substan[e explozive. "n timp de pace \i razboi un mare rol 'l prezint] ac[iunea de identificare a muni[iei \i
apoi neutralizarea acestora 'n poligoane speciale \i de un personal calificat 'n acest domeniu. Detectarea propriuzis] (nu 'nt`mpl]toare) a muni[iei
r]mas] neexplodat] se face de c]tre forma[iunile de specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, performante, care pot detecta
muni[ia la mari ad`ncimi.
La descoperirea oricarui tip de muni[ie ('n special de elevi, tineri etc.) trebuie respectate urm]toarele reguli:
- s] nu fie atinse, lovite sau mi\cate;
- s] nu se 'ncerce s] se demonteze focoasele sau alte elemente componente;
- s] nu fie ridicate, transportate \i depozitate 'n locuin[e sau gr]mezi de fier vechi;
- s] se anun[e imediat organele de poli[ie, care la r`ndul lor anun[] organele de protec[ie civil] \i care intervin pentru ridicarea muni[iei
respective. La locul descoperirii muni[iei, organele de poli[ie asigur] paza locului p`n] la sosirea organelor de protec[ie civil];
SEC{IUNEAa-3-a
Analiza riscurilor biologice
Riscurile biologice - Sec[ia de boli contagioase a Spitalului Jude[ean S]laj are posibilitatea de internare 'n cazul unor situa[ii epidemice speciale:
gripa, gripa aviar], holera, toxiinfec[ii alimentare, hepatit] acut] viral], focare cu cazuri multiple de boli transmisibile.
Riscul de incendiu
Identificarea riscului de incendiu reprezint] procesul de estimare, apreciere \i cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces sau unui scenariu
de incendiu, denumit 'n continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilit][ii de producere a incendiului \i a consecin[elor
evenimentului respectiv.
La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv, a probabilit][ii de ini[iere a unui incendiu \i a consecin[elor acestuia, se au 'n vedere, dup] caz:
a) nivelurile de pericol de incendiu;
b) nivelurile criteriilor de performan[] ale construc[iilor privind cerin[a de calitate @@securitate la incendiu @@;
c) nivelul de echipare \i dotare cu mijloace tehnice de prevenire \i stingere a incendiilor, starea de func[ionare \i performan[ele acestora;
d) factori uman (num]r de persoane, v`rst] \i starea fizic] a acestora, nivelul de instruire);
e) alte elemente care pot influen[a producerea, dezvoltarea \i/sau propagarea unui incendiu.
Operatori economici ce au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului
Ace\tia sunt: S.C EUROSMEX S.R.L, S.C INTERFORM S.R.L, S.C METALEX. S.R.L, S.C BARNISRL, S.C DENIROX S.R.L.
Identificarea pericolelor de incendiu reprezint] procesul de apreciere \i stabilire a factorilor care pot genera, contribui \i/sau favoriza
producerea, dezvoltarea \i/sau propagarea unui incendiu \i anume:
a) clasele de reac[ie la foc ale materialelor \i elementelor de construc[ii:
Elementele de construc[ie folosite 'n structura instala[iilor \i amenajarilor ce deservesc prelucrarea superioar] a lemnului sau incombustibile.
b) propriet][ile fizico-chimice ale materialelor \i substan[elor utilizate, prelucrate, manipulate, sau depozitate, natura procesului tehnologic \i
densitatea sarcinii termice.
Principalele materiale \i substan[e utilizate 'n tehnologiile de prelucrare superioar] a lemnului sunt:
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- lemnul 'n stare brut]
- rumegu\ul, praful de lemn cu diferite granula[ie sunt produse auxiliare ale procesului de prelucrare, care 'n afar] de ardere prezint] pericol
de explozie \i de autoaprindere; cel mai periculos praf de lemn care poate forma cu aerul amestecuri explozive, av`nd limita inferioar] de explozie
de 12 g/mc;
- rumegu\ul de lemn \i faina de lemn se pot autoaprinde; la rumegu\ autoaprinderea se produce 'n cazul depozit]rii lui 'n stare umed], 'n
cantit][i mari \i timp 'ndelungat sau 'n amestec cu substan[e combustibile de natur] organic] (reziduuri de ulei mineral, reziduuri de substan[e
folosite la finisarea suprafe[elor - lacuri, nitrolacuri, emailuri sau reziduuri celulozice, cel mai predispus la aotuaprindere este rumegu\ul rezultat
din prelucrarea speciilor de ra\inoase datorit] r]\inilor pe care le con[in
- substan[e combustibile \i inflamabile utilizate la finisarea masei lemnoase \i a suprafe[elor, cum sunt: acetat de butil, acetat de etil, acetat de
vinil, acetat de polivinil, etc.
De asemenea substan[ele mai sus amintite se utilizeaz] \i sub forma de amestecuri:
- nitrolacuri, lacuri, emailuri.
c) surse poten[iale de aprindere existente:
- surse de natur] electric]: scurtcircuit electric, electricitatea static];
- sc`ntei de natura mecanic];
- focul deschis;
- fumatul
- tr]znetul.
d) condi[iile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea \i producerea, dezvoltarea \i/sau propagarea unui incendiu:
- exploatarea sistemelor echipamentelor \i aparaturii electrice cu deficien[e \i improviza[ii, f]r] a avea asigurat] protec[ia adecvat] mediului de lucru;
- neasigurarea leg]turii la 'mp]m`ntare a utilajelor ce produc, prin natura procesului tehnologic, praf de lemn, a utilajelor de pulverizare a
lacurilor \i nitrolacurilor;
- exploatarea cabinelor de pulverizat, a cuptoarelor de uscare a produselor f]r] asigurarea perdelelor de re[inere a vaporilor \i a instala[iilor de
exhaustare a gazelor ce formeaz] amestecuri explozive cu oxigenul din aer;
- neetan\eita[i ale tubulaturii de transport pneumatic \i a cicloanelor de stocare \i vehiculare ale rumegu\ului \i prafului de lemn;
- fumatul \i lucrul cu foc deschis f]ra respectarea m]surilor de siguran[] pentru evitarea provocarii incendiilor.
Spa[ii comerciale cu aglomer]ri de personae \i depozite en-gross. Identificarea pericolelor de incendiu.
a) clasele de reac[ie la foc ale materialelor \i elementelor de construc[ii:
Spa[iile comerciale cu aglomer]ri de persoane au 'n componen[], elemente constructive incombustibile \i materiale combustibile - mase
plastice utilizate 'n componen[a rafturilor, vitrinelor a spa[iilor de prezentare.
b) propriet][ile fizico-chimice ale materialelor \i substan[elor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic \i
densitatea sarcinii termice.
Materialele vehiculate (comercializate) au 'n componen[], preponderant, substan[e combustibile, datorit] naturii organice de provenien[],
cum ar fi: produse \i subproduse alimentare, materiale textile \i sintetice etc.
Valoarea densit][ii sarcinii termice este m]rit] prin stocarea de produse pentru comercializare 'n depozite de marf] \i cantitatea de ambalaje
combustibile existent],
c) sursele poten[iale de aprindere existente:
- scurtcircuitul electric;
- fumatul 'n locurile nepermise
- utilizarea focului deschis 'n locurile nepermise, cu mari aglomer]ri de materiale combustibile \i persoane.
d) condi[iile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea \i producerea, dezvoltarea \i/sau propagarea unui incendiu:
- utilizarea echipamentelor electrice cu improviza[ii sau izolate 'n mod necorespunz]tor;
- fumatul, lucrul cu foc deschis 'n locuri nepermise sau f]r] luarea m]surilor de protec[ie corespunz]toare 'n spa[iile de prezentare \i
comercializare precum \i de depozitare a m]rfii;
- stocarea pe rafturi, vitrine \i 'n spa[iile de depozitare a unor cantit][i de produse comerciale mai mari dec`t cele prev]zute;
- ne'ndep]rtarea periodic] a ambalajelor utilizate;
- utilizarea mijloacelor de 'nc]lzire improvizate.
SEC{IUNEA a-5-a
Analiza riscurilor sociale
Pe raza comunei Hereclean pot ap]rea riscuri sociale datorate unor vicii de organizare \i gestionare a adun]rilor, serb]rilor \i a altor manifest]ri
periodice (sportive, culturale etc.).
De asemenea, aceste tipuri de riscuri mai pot ap]rea \i 'n urma unor manifestari periodice cu afluen[] mare de public, cum ar fi ac[iunile
sportive desf]\urate 'n \coli \i stadioane.
P`n] 'n prezent la nivelul comunei Hereclean nu au avut loc perturb]ri sociale.
SEC{IUNEA a 6-a.
Analiza altor tipuri de riscuri
Printre alte tipuri de risc ce pot afecta teritoriul municipiului, colectivit][ile umane, bunurile materiale \i valorile culturale \i de patrimoniu,
activit][ile culturale, sociale, economice \i politice pot fi \i urm]toarele:
- riscul 'ntreruperii comunica[iilor - operatori telefonie mobil] \i fix], internet, mass media audio-vizual] etc.;
- blocarea de persoane 'n autovehicule/mijloace de transport implicate 'n accidente rutiere, feroviare, etc.;
- blocarea de persoane sub d]r`m]turi, ca urmare a unor situa[ii de urgen[] specifice;
- inundarea subsolurilor cl]dirilor ce apar[in operatorilor economici, institu[iilor publice, precum \i a popula[iei;
- punerea 'n pericol a vie[ii animalelor - bloc]ri/c]deri a acestora 'n lacuri, pu[uri etc., suspendarea acestora 'n copaci sau la 'n]l[imi etc.;
- sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici situa[iilor de urgen[].
CAPITOLUL IV
Acoperirea riscurilor
SEC{IUNEA 1
Conceptia desf]\urarii acfiunilor de protec[ie-interven[ie
Elaborarea concep[iei de desf]\urare a ac[iunilor de protec[ie-interven[ie const] 'n stabilirea etapelor \i fazelor de interven[ie, 'n func[ie de
evolu[ia probabila a situa[iilor de urgen[], definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza ac[iunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la
condi[iile viitoare (completarea alterativelor fa[] de obiectivele urm]rite, identificarea \i alegerea alternativei de ac[iune optime \i care recomand]
planul de ac[iune ce urmeaz] s] fie aplicat), selectarea cursului optim de ac[iune \i stabilirea dispozitivului de interven[ie, luarea deciziei \i
precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii \i celor de cooperare.
Pentru fiecare categoric de risc se 'ntocmesc \i actualizeaz] planuri de protec[ie \i interven[ie ce se vor constitui anexe la prezentul plan de
analiz] \i acoperire a riscurilor.
La proclamarea @@ST}RII DE ASEDIU@@ sau a @@ST}RII DE URGEN{}@@ se vor executa urm]toarele m]suri:
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- verificarea \i actualizarea documentelor de conducere;
- introducerea serviciului operativ;
- stabilirea m]surilor pentru asigurarea evacuarii imediate a materialelor existente 'n ad]posturile pentru popula[ie;
- verificarea instala[ilor de actionare a iluminatului public;
- verificarea \i aducerea 'n stare de func[ionare a aparaturii \i mijloacelor de 'n\tiin[are-alarmare;
- completarea materialelor necesare dotarii forma[iunilor de protec[ie civil];
- intensificarea preg]tirii comisiilor \i forma[iunilor de protec[ie civil] /SVSU
La declararea mobilizarii generale / par[iale sau a st]rii de r]zboi se asigur] capacitatea complet] de protec[ie civil].
La primirea mesajului @@PREALARMA AERIANA@@se execut] urm]toarele activit][i:
- alarmarea persoanelor prev]zute s] ocupe punctul de comand]/conducere;
- verificarea mijloacelor de transmisiuni \i instala[ilor din punctul de comand];
- 'nt]rirea pazei \i ap]rarii punctului de comand];
- urm]rirea evolu[iei evenimentului pentru care s-a primit mesajul;
- analizarea \i interpretarea situa[iei;
- verificarea \i preg]tirea C.L.S.U. \i S.V.S.U.
La primirea semnalului @@ALARM} AERIAN}@@ sau @@DEZASTRE@@ se execut] urm]toarele activit][i:
- transmiterea semnalului la operatorii economici posibil afecta[i din raza administrativ];
- introducerea semnalului @@ALARM} AERIAN}@@ sau, dup] caz,@@DEZASTRE@@ pe teritoriul localit][ii \i respectiv 'n zonele posibil afectate;
- verificarea \i preg]tirea pentru interven[ie a forma[iunilor SVSU;
- intensificarea observ]rii prin forma[iunile de specialitate ale SVSU, centralizarea inform]rilor \i trimiterea sintezei lor (rapoartelor operative)
la e\alonul superior;
- analizarea \i interpretarea situa[iilor de la etap] la etap];
- preg]tirea ac[iunilor de interven[ie:
SEC{lUNEA a-II-a
Etapele de realizare a actiunilor
Desf]\urarea interven[iei cuprinde urm]toarele opera[iuni principale:
a) alertarea \i/sau alarmarea serviciilor profesioniste, voluntar \i private pentru situa[ii de urgen[] 'n vederea preg]tirii \i execut]rii interven[iei;
b) informarea personalului de conducere asupra situa[iei create;
c) deplasarea la locul interven[iei;
d) intrarea 'n ac[iune a for[elor, amplasarea mijloacelor \i realizarea dispozitivului preliminar de interven[ie;
e) transmiterea dispozi[iilor preliminare;
f) recunoa\terea, analiza situa[iei, luarea deciziei \i darea ordinului de interven[ie;
g) evacuarea, salvarea \i/sau protejarea persoanelor, animalelor \i bunurilor;
h) realizarea, adaptarea \i finalizarea dispozitivului de interven[ie la situa[ia concret];
i) manevra de for[e;
j) localizarea \i limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);
k) 'nl]turarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);
1) regruparea for[elor \i mijloacelor dup] 'ndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului \i a condi[iilor care au favorizat evolu[ia acestuia;
n) 'ntocmirea procesului-verbal de interven[ie \i a raportului de interven[ie;
o) retragerea for[elor \i mijloacelor de la locul ac[iunii 'n locul de dislocare permanent];
p) restabilirea capacit][ii de interven[ie;
q) informarea primarului \i a e\alonului superior.
M]suri pe timpul producerii dezastrului:
- salvarea (prevenirea \i protectia) popula[iei, animalelor, bunurilor materiale \i valorilor de patrimoniu, de ac[iunile distructive ale dezastrelor
prin 'n\tiin[are, alarmare \i evacuare sau dispersare temporar], ad]postire, descarcerare;
- decontaminarea chimic] radioactiv] a personalului, terenului, cl]dirilor , instala[iilor \i echipamentului, 'n cazul producerii unor accidente
nucleare sau chimice;
- limitarea \i 'nl]turarea avariilor la re[elele de utilitate public];
- izolarea focarelor epidemiilor sau epizootiilor;
- acordarea primului ajutor, trierea \i evacuarea r]ni[ilor la forma[iunile medicale fixe sau mobile cele mai apropiate;
- acordarea asisten[ei medicale specializate \i spitalizarea persoanelor r]nite, arse, iradiate, contaminate, intoxicate;
- amenajarea unor spa[ii de locuit improvizate sau specializate, inclusiv a unor tabere de sinistra[i (refugia[i), pentru persoanele r]mase f]r] locuin[e;
- paza \i supravegherea zonelor calamitate; colectarea, depozitarea, transportul \i distribuirea ajutoarelor umanitare de stricta necesitate pentru
popula[ia r]masa f]r] locuin[e;
- paza \i 'nso[irea convoaielor umanitare;
- 'nl]turarea tuturor urm]rilor dezastrelor \i participarea la refacerea condi[iilor pentru reluarea, 'n stare de normalitate a activit][ilor sociale
\i economice;
Toate acestea se pot desf]\ura succesiv sau simultan 'n faza de producere a dezastrului precum \i dup] producerea acestuia (post-dezastru), 'n
acest ultim caz, misiunile fiind 'mp]r[ite 'n misiuni post dezastru pe termen scurt, pe termen mediu, respectiv pe termen lung.
Prevenirea situa[iilor de urgen[] generate de riscuri naturale
Activitatea de prevenire a situa[iilor de urgen[] generate de riscuri naturale presupune un efort conjugat \i multidisciplinar, implicand resurse
umane \i materiale deosebite. Cum impiedicarea manifestarii acestor riscuri nu este posibila, activitatea de prevenire are 'n vedere influen[area
caracteristicilor legate 'n primul rand de vulnerabilitatea popula[iei, bunurilor materiale \i proprieta[ii, prin m]suri \i ac[iuni de ap]rare.
Obiectivele specifice sunt:
a) identificarea \i delimitarea zonelor expuse riscului;
b) 'ntre[inerea lucr]rilor \i amenajarilor de ap]rare \i realizarea unora noi 'n zonele expuse riscului;
c) implementarea sistemelor de prognoz], avertizare \i alarmare;
d) 'ntocmirea planurilor de ap]rare 'n vederea unei gestionari eficiente a situa[iilor de urgen[] determinate de manifestarea riscului specific:
1. planuri de interven[ie;
2. planuri de 'n\tiin[are-alarmare a popula[iei;
3. planuri de evacuare a popula[iei 'n cazul situa[iilor de urgen[];
4. asigurarea logistic] 'n cazul situa[iilor de urgen[];
e) elaborarea h]r[ilor de risc pentru localit][ile vulnerabile;
f) elaborarea politicilor de amenajare a teritoriului 'n concordan[] cu h]r[ile de risc;
g) implementarea unor sisteme de asigur]ri obligatorii pentru locuin[ele din zonele de risc;
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h) preg]tirea popula[iei \i a autoritatilor privind responsabilita[ile \i modul de ac[iune 'n fazele pre-dezastru, dezastru \i post-dezastru;
i) elaborarea unor programe na[ionale \i locale care s] vizeze str]mutarea comunit][ilor din zonele de risc major, 'n care nu se pot aplica alte
m]suri de reducere a riscului sau acestea nu sunt viabile din punct de vedere al costurilor.
Prevenirea situa[iilor de urgen[] generate de riscuri tehnologice
Din punct de vedere al riscurilor tehnologice, activitatea de prevenire are drept obiectiv evitarea manifestarii acestora prin aplicarea unor
m]suri \i ac[iuni 'nc] din etap] de proiectare, continu`nd 'n fazele de exploatare \i dezafectare 'n condi[ii de siguran[].
Accidente industriale
Prevenirea accidentelor industriale reprezint] un aspect deosebit de important, fiind reglementat] printr-o serie de acte normative, 'n conformitate
cu reglement]rile existente la nivelul Uniunii Europene \i presupune obiective concrete \i responsabilit][i pentru toate componentele Sistemului
Na[ional de Management al Situa[iilor de Urgen[].
Principalele obiective specifice sunt:
a) identificarea \i realizarea unui inventar unic cu operatorii economici care produc sau transport] substan[e periculoase pe teritoriul
municipiului/ora\ului/comunei;
b) elaborarea unor politici eficiente de prevenire a accidentelor majore \i aplicarea practic] a acestora;
c) reducerea riscului tehnologic prin utilizarea celor mai sigure tehnici disponibile \i retehnologizare;
d) reducerea impactului negativ asupra comunita[ilor \i mediului prin politici coerente de amenajare \i utilizare a teritoriului;
e) implementarea unui sistem de management de siguran[], la nivelul operatorului economic, care s] conduc] la o gestionare mai eficient] a
accidentelor pe amplasamente;
f) elaborarea unor planuri de urgen[] extern] viabile \i care s] ofere un instrument eficient autorit][ilor administra[iei publice locale pentru
limitarea \i 'nl]turarea efectelor accidentelor industriale 'n exteriorul amplasamentelor;
g) dezvoltarea cooperarii 'ntre comunita[ile locale \i operatorii economici, pentru asigurarea m]surilor de protec[ie a popula[iei 'n zonele de
planificare la urgen[];
h) elaborarea unor programe pentru con\tientizarea popula[iei expuse, prin 'mbun]t][irea comunicarii cu publicul \i implicarea mass-media;
i) 'mbun]t][irea colabor]rii 'n context transfrontalier, 'n vederea mai bunei gestion]ri a situa[iilor de urgen[] declan\ate de accidente
industriale 'n care sunt implicate substan[e periculoase.
Accidente pe timpul transportului materialelor periculoase
Prevenirea accidentelor pe timpul transportului materialelor periculoase constituie o activitate de interes na[ional \i este reglementat] prin
legisla[ie specific], 'n conformitate cu acordurile Interna[ionale la care Rom`nia este parte.
Principalele obiective sunt:
a) realizarea har[ilor de risc cu rutele cele mai susceptibile la accidente de transport 'n care sunt implicate materiale \i de\euri periculoase;
b) realizarea unui sistem de monitorizare a transporturilor de materiale periculoase 'n vederea asigurarii unei interven[ii oportune \i operative
'n caz de accidente;
c) elaborarea unor planuri jude[ene de raspuns la accidente de transport 'n vederea unei gestionari adecvate.
Prevenirea incendiilor
1. Exercitarea autorita[ii de stat 'n domeniul ap]rarii 'mpotriva incendiilor prin activit][i de reglementare, avizare, autorizare, atestare, control,
organizarea ap]rarii 'mpotriva incendiilor, supravegherea pie[ei, recunoa\terea \i desemnarea organismelor pentru atestarea conformita[ii produselor
cu rol 'n satisfacerea cerin[ei de securitate la incendiu, auditul de supraveghere a persoanelor fizice \i juridice atestate, stabilirea r]spunderii juridice
\i sanc[ionarea persoanelor vinovate de 'nc]lcarea prevederilor legii.
2. Optimizarea activit][ii de avizare a proiectelor pentru anumite categorii de construc[ii \i autorizarea la punerea 'n func[iune a acestora 'n
vederea asigurarii cerin[ei esen[iale de securitate la incendiu a constructiilor \i instala[iilor aferente \i ale exigen[elor utilizatorilor.
3. Implementarea codurilor de proiectare bazate pe performan[] \i a metodelor ingineriei securit][ii la incendiu 'n domeniul proiect]rii \i
realizarii investi[ilor. Totodat] se va ac[iona pentru cunoa\terea prevederilor reglement]rilor privind noua clasificare european] a produselor
pentru construc[ii din punct de vedere al comport]rii la foc de c]tre produc]tori, patroni, utilizatori \i proiectan[i, pentru a asigura un nivel
competitiv pentru produsele \i serviciile de proiectare na[ionale.
4. Opera[ionalizarea serviciilor publice voluntare pentru situa[ii de urgen[] la nivelul comunita[ii locale 'n vederea reducerii num]rului mare
de victime \i incendii la gospod]riile popula[iei.
5. Crearea unui cadru legislativ adecvat 'n vederea 'nfiin[arii, echip]rii, dot]rii \i preg]tirii serviciilor private pentru situa[ii de urgen[], având
'n vedere tendin[a dezvolt]rii aglomer]rilor competitive 'n domeniul 'ntreprinderilor mici \i mijlocii, 'n consonan[] cu ini[iativele europene de
politic] industrial].
6. Planificarea \i desf]\urarea activit][ilor de prevenire a incendiilor de c]tre Serviciul Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[] \i Inspectoratul
jude[ean pentru situa[ii de urgen[], preponderent la institu[ii publice, operatori economici cu risc mare \i foarte mare de incendiu, sau obiective 'n
care se desf]\oara activit][i socioeconomice \i culturale la care particip] un num]r mare de persoane.
7. Elaborarea unei noi concep[ii privind statistica incendiilor, bine definit] \i de 'nalt] calitate, care va determina optimizarea m]surilor
preventive \i 'mbun]t][irea calit][ii produselor de protec[ie la incendii.
8. Elaborarea unor metode de evaluare a riscului de incendiu, armonizate cu reglementarile europene specifice.
9. Crearea unei culturi a prevenirii incendiilor prin informarea publicului asupra riscurilor existente \i educarea popula[iei cu privire la
m]surile practice pe care le poate lua pentru reducerea vulnerabilit]tii.
10. Dezvoltarea la nivel local a unei conceptii integrate de con\tientizare a publicului, precum \i a factorilor de decizie \i ai celorlal[i factori
implica[i, pentru cunoa\terea diferitelor tipuri de riscuri specifice, a m]surilor de prevenire a acestora, precum \i a comportamentului de adoptat
'n cazul producerii lor. O astfel de concep[ie este necesar] pentru a crea o societate informat] \i rapid] 'n reac[ii, capabil] s]-\i reduc]
vulnerabilitatea la dezastre.
11. Crearea unei mentalit][i adecvate la nivelul comunit][ilor locale prin angrenarea 'n acest efort a celorlal[i factori educa[ionali: \coala,
biserica, organiza[iile nonguvernamentale, etc.
Conducerea ac[iunilor \i asigurarea cooperarii:
A. Conducerea se asigur], 'n func[ie de situa[ia creat] pe teritoriul comunei, de la sediul Prim]riei sau din punctul de comand] municipal, prin
serviciul organizat, cu personalul de conducere al CLSU.
Conducerea ac[iunilor de protec[ie civil] se exercit], potrivit legii, de c]tre autorit][ile administratiei publice, prin Comitetul Local pentru
Situa[ii de urgen[] \i Inspectoratul Jude[ean pentru Situa[iile de urgen[].
Conducerea ac[iunilor de protec[ie-interven[ie, 'n cazul producerilor riscurilor, se realizeaz] de c]tre Comitetul Local pentru Situa[ii de Urgen[].
Convocarea Comitetului Local pentru Situa[ii de Urgen[] se va face la ordinul primarului, pentru a stabili m]surile ce se impun pentru
'nl]turarea urm]rilor. Conducerea for[elor \i mijloacelor fiec]rui organism component al comitetului se va realiza strict de c]tre organul de
conducere al organismului respectiv.
Conducerea ac[iunilor de protec[ie-interven[ie se va desf]\ura pe etape \i va cuprinde:
- culegerea, centralizarea \i prelucrarea datelor \i informa[iilor despre riscul produs:
- analiza situa[iei create:
- m]rime, amploare;
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- evaluarea urm]rilor, pierderilor \i distrugerilor;
- evaluarea necesarului de resurse umane, materiale \i financiare;
- evaluarea nevoilor de sprijin;
- stabilirea celor mai urgente m]suri (alarmare, evacuare, restric[ii);
- elaborarea deciziei pentru interven[ie \i transmiterea dispozi[iunilor de interven[ie (ac[iune);
- coordonarea, conducerea \i controlul desf]\urarii ac[iunilor;
- elaborarea sintezelor \i rapoartelor pentru e\aloanele \i organismele interesate;
- elaborarea comunicatelor de informare pentru popula[ie \i transmiterea lor prin mass-media;
- analiza stadiului de realizare a m]surilor stabilite.
Conducerea se va realiza at`t de la nivelul Prim]riei, c`t \i 'n teren, din zonele afectate.
Declan\area sistemului de alarmare se execut] 'n situa[ia existen[ei pericolului de risc, prin sistemul centralizat de alarmare, de IJSU.
Activit][i care se execut] la producerea unei situa[ii de urgen[]:
o Asigurea protec[iei individuale (familial] sau colectiv], func[ie de situate)
o Deplasarea 'n cel mai scurt timp la Prim]rie
o Constituirea grupului de lucru, compus din consultan[ii/experti ai institu[iilor \i operatorilor economici cu reprezentare 'n comitetul local
o Verificarea prezen[ei
o Emiterea de ordine referitoare la situa[ia de urgen[] creat]
o Verificarea stadiului de activate al sistemului de ac[iune:
- organismele de conducere;
- forma[iile de interven[ie;
- agen[ii economici;
- sursa de risc;
- furnizorii de resurse.
- executarea 'n\tiin[]rii organismelor \i celorlalte componente ale sistemului care nu sunt 'nc] activate.
o Culegerea \i analizarea, 'mpreun] cu membri comitetului, a datelor \i informa[iile disponibile despre:
- caracteristicile situa[iei de urgen[];
- urm]rile probabile ale acestuia \i cele cunoscute la momentul analizei.
- Elaborarea \i transmiterea ordinelor preliminare de interven[ie pentru executarea unor ac[iuni de:
- cercetare-cautare \i observare;
- deconectare/'ntrerupere general]/par[ial] a distribu[iei de: electricitate, gaze, agent termic, ap].
- Culegerea datelor \i informa[iilor despre urm]rile situa[iei produse de la:
- sistemul de cercetare-c]utare, observare;
- agen[ii economici;
- organisme \i organiza[ii din municipiu: Societatea de Cruce Rosie, Ambulan[a,
Societ][i de taximetrie, transport, echipaje de poli[ie din trafic, etc.
- analiza situa[iei create, ca urmare a ac[iunii factorilor distructivi asupra elementelor expuse:
- evaluarea caracterului, gravit][ii \i a volumului de distrugeri, pierderi \i pagube;
- distribu[ia acestora pe cartiere, agen[i economici, institu[ii;
- compararea cu datele din scenariile pre-dezastru, 'n vederea planific]rii interven[iei
- 'nscrierea situa[iei pe planul harta general al localit][ii.
- culegerea propunerilor pentru ini[ierea \i desf]\urarea ac[iunilor de interven[ie de la membri comitetului, pe domenii de specialitate, pentru
limitarea \i 'nl]turarea urm]rilor situa[iei de urgen[]:
- 'nscrierea propunerilor 'n jurnalul ac[iunilor de interven[ie.
- Stabilirea categoriilor ac[iunilor de interven[ie, care trebuie s] fie executate pentru limitarea \i 'nl]turarea urm]rilor, tehnicilor \i tehnologiilor
de desf]\urare a acestora.
- Stabilirea \i reparti[ia misiunilor de interven[ie la:
- Comitetul local pentru situa[ii de urgen[];
o organismelor prev]zute 'n planurile de interven[ie/cooperare, specifice tipurilor de risc:
o forma[iilor de interven[ie profesioniste \i voluntare;
- Stabilirea termenelor \i duratei de desf]\urare a ac[iunilor de interven[ie (dup] caz).
- Organizarea \i desf]\urarea evacuarii \i caz]rii sinistra[ilor, conform prevederilor planului de evacuare.
- Alocarea resurselor umane, materiale \i financiare:
- reparti[ia forma[iilor de interven[ie;
- reparti[ia specialistilor pentru supraveghere \i control a dezvolt]rii evenimentelor, a declan\]rii unor dezastre complementare \i/sau a
declan\]rii \i dezvolt]rii unor fenomene/evenimente care ar complica/'mpiedica realizarea ac[iunilor de interven[ie;
- reparti[ia mijloacelor de interven[ie de la nivelul Comitetului Local (echipamente, aparatur], unelte, instala[ii - utilaje, mijloace de transport, etc.).
- Elaborarea ordinului pentru interven[ie
- Elaborarea ordinului pentru evacuare \i cazarea sinistra[ilor/evacua[ilor
- Transmiterea ordinului c]tre organismele \i forma[iile care urmeaz] s] execute ac[iuni de localizare \i 'nl]turarea urm]rilor Ordinul se transmite:
- direct la conduc]torii forma[iilor, prin componen[ii grupului de lucru;
- telefonic (telefon, radiotelefoane, fax) \i alte mijloace specializate.
- Stabilirea nevoilor de sprijin \i ajutor de la IJSU:
- nevoile de sprijin \i ajutor sunt date prin deficitul stabilit la alocarea resurselor \i se pot referi la:
- forma[ii de interven[ie;
- mijloace de interven[ie;
- resurse logistice;
- spa[ii de cazare pentru sinistra[i.
- asisten[a pentru rezolvarea unor situa[ii speciale care depa\esc posibilita[ile comitetului;
- contaminate NBC;
- carantin];
- Stabilirea nevoii \i condi[iilor de introducere a st]rii de necesitate /urgent] se execut] 'n func[ie de caracterul, gravitatea \i volumul de urm]ri
ale situa[iei create, de cap]citatea de a face fa[] acestora cu resursele comitetului.
- Organizarea coordon]rii \i controlului referitor la:
- ini[ierea \i desf]\urarea ac[iunilor de protec[ie \i interven[ie;
- evolu[ia situa[iei 'n zonele de risc \i 'n zonele de interven[ie;
- supravegherea \i controlul calit][ii factorilor de mediu;
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- pericolul unor dezastre complementare;
- pericolul unor fenomene/evenimente care ar complica sau impiedica realizarea ac[iunilor de protec[ie \i interven[ie. Ca urmare a ac[iunii de
coordonare \i control, în vederea asigur]rii eficientei, se mai realizeaz]:
- corect]ri \i complet]ri ale ordinului de interven[ie;
- manevre de for[e \i mijloace ale organismelor de interven[ie.
- Organizarea cooper]rii:
- 'ntre forma[iile sistemului de interven[ie;
- cu forma[iile primite 'n sprijin \i ajutor;
- cu organiza[iile neguvernamentale;
- Asigurarea logistic] a interven[iei care se refer] la:
- Organizarea schimburilor de lucru;
- organizarea hr]nirii \i odihnei;
- asigurarea materialelor consumabile: energie, combustibil, piese de schimb etc.;
- asigurarea materialelor \i condi[iilor de protec[ie \i siguran[] 'n executarea opera[iilor;
- organizarea depan]rii - 'ntre[inerii echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport;
- asigurarea asisten[ei medicale \i primul ajutor pentru forma[iile de interven[ie.
- Urmarirea desf]\urarii ac[iunilor de interven[ie 'n vederea asigur]rii calit][ii \i eficien[ei ac[iunilor \i pentru:
- respectarea tehnicilor, procedurilor \i tehnologiilor adoptate;
- diminuarea riscului pentru victime, supravie[uitori \i operatori 'n cazul unor replici periculoase;
- reducerea pericolului de declan\are a unor situa[ii complementare, a unor evenimente/fenomene care ar influen[a desf]\urarea interven[iei;
- reluarea distribu[iei par[iale sau totale de utilita[i: energie electric], gaze, ap], agent termic, etc.
- Urmarirea respectarii restric[iilor \i interdic[iilor 'n zona de risc 'n vederea asigur]rii:
- protec[iei victimelor, operatorilor \i a popula[iei valide din zona de interven[ie sau de risc;
- desf]\ur]rii 'n condi[ii optime a ac[iunilor de interven[ie;
- desf]\ur]rii evacu]rii \i caz]rii sinistra[ilor;
- st]rii de s]n]tate a popula[iei 'n zona de risc;
- siguran[ei 'n ac[iune a sistemului de interven[ie.
- Organizarea ac[iunilor de paz], ordine, 'ndrumarea circula[iei, prevenirii \i stingerii incendiilor 'n vederea asigur]rii:
- continuit][ii \i cursivita[i desf]\urarii ac[iunilor de interven[ie \i de evacuare;
- protej]rii - siguran[ei bunurilor \i valorilor materiale ale victimelor \i sinistratilor din zonele de interven[ie \i zonele de risc;
- diminu]rii producerii unor incidente \i accidente de circula[ie care ar complica sau influen[a desf]\urarea ac[iunilor de interven[ie \i
evacuare:
- 'nl]tur]rii pericolului de declan\are a unor incendii sau explozii 'n zonele de risc \i interven[ie;
- localizarea \i stingerea incendiilor.
- Notificarea dezastrului, se realizeaz] de c]tre Comitetul Local pentru Situa[ii de Urgen[];
- Transmiterea cererii pentru aprobarea declar]rii starii de necesitate/urgent], c]tre Centrul Operational Jude[ean din Inspectoratul pentru
Situa[ii de urgen[];
- Informarea popula[ie din zonele de interven[ie \i zonele de risc asupra:
- situa[iei create;
- ac[iunilor \i m]surilor de protec[ie care s-au planificat \i care se desfa\oara;
- evolu[iei situa[iei 'n zonele interven[iei \i de risc;
- restric[iilor \i interdic[iilor impuse \i necesitatea respectarii 'ntocmai a acestora;
- modurilor de asigurare ale diferitelor nevoi \i cerin[e ale popula[iei;
- nevoilor (eventuale) de participare a popula[iei apte \i instruite la realizarea unor ac[iuni de protec[ie \i interven[ie.
- Elaborarea unor sinteze \i rapoarte, pentru IJSU \i CJSU despre dezastru, urmarile lui \i ac[iunile de protec[ie - interven[ie realizate \i 'n curs
de desfa\urare, despre nevoile de asisten[], sprijin \i ajutor, despre ac[iunile pe termen lung.
- restr`ngerea ac[iunilor de interven[ie, prin:
- 'ncetarea activit][ilor de interven[ie, la ordin, din 'ntreag] zon] sau 'n anumite sectoare;
- retragerea forma[iilor din zona de interven[ie;
- desf]\urarea activit][ilor de restabilire a cap]cita[ii de ac[iune a forma[iilor de interven[ie.
- Analize, strategii \i tactici pentru ac[iunile pe termen lung 'n vederea realiz]rii
- demol]rii - curajarii zonelor de distrugeri;
- consolid]rii - restabilirii unor construc[ii avariate;
- reabilit]rii unor activit][i economico - sociale;
- asigur]rii locuin[elor permanente \i a asistentei sociale pentru sinistra[i;
- asigur]rii asisten[ei medicale \i sociale a v]t]ma[ilor;
- revenirii la situa[ia ini[ial].
B. Cooperarea - se organizeaz] cu scopul ducerii ac[iunilor de interven[ie 'ntr-o concep[ie unitar] \i pentru evitarea surprinderii \i conjugarea
efortului forma[iunilor de interven[ie 'mpreun] cu celelalte for[e ale sistemului na[ional de ap]rare pentru realizarea interven[iei conform
planurilor de protec[ie civil].
Cooperarea se realizeaz] cu:
a) Poli[ia Local] (comunitar]) pentru:
-asigurarea pazei \i ordinii publice, controlul \i 'ndrumarea circula[iei pe timpul situa[iilor de urgen[];
-executarea unor misiuni de cercetare 'n scopul determinarii volumului distrugerilor rezultate 'n urma atacului aerian sau dezastrului;
-asigurarea pazei unor obiective vitale;
-transmiterea unor comunicate c]tre popula[ie,
-sprijinirea pentru evacuarea popula[iei la punerea 'n aplicare a planului de evacuare;
-asanarea teritoriului de muni[ie neexplodat] \i identificarea cadavrelor necunoscute.
b) Deta\amentul de jandarmi pentru:
-paza \i ap]rarea punctelor de comand];
-paza \i supravegherea zonelor contaminate precum \i a zonelor cu muni[ie neexplodat];
-paza obiectivelor afectate de riscul produs;
-contracararea ac[iunilor care s] 'mpiedice activitatea de interven[ie
c) Filiala de Cruce Ro\ie pentru:
-organizarea ac[iunilor de prim ajutor \i sprijinirea tehnic] a forma[iunilor medicale din SVSU;
-recrutarea donatorilor de s`nge \i trimiterea acestora la punctele de recoltare;
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-colectarea \i distribuirea de ajutoare pentru persoanele sinistrate.
d) Deta\amentul de pompieri pentru:
-participarea la ac[iunile de limitare \i 'nl]turare a urm]rilor incendiilor;
-informarea reciproc] despre producerea situa[iilor de urgen[] \i 'n mod special a incendiilor, stabilirea m]surilor necesare ducerii ac[iunilor
de interven[ie;
-participarea la ac[iunile de neutralizare a efectelor accidentelor produse pe timpul transportului, cu substan[e toxice, chimice periculoase, pe
teritoriul localit][ii.
-executarea interven[iilor de descarcerare
SEC{IUNEA a-3-a
Faze de urgen[] a ac[iunilor în func[ie de locul, natura, amploarea \i de evolu[ia evenimentului, interven[iile serviciilor pentru situa[ii de
urgen[] sunt organizate astfel:
- urgen[] I - asigurat] de SVSU la obiectivul afectat sau de serviciile private organizate la operatorii economici;
- urgen[] a II-a - asigurat] de subunita[ile Inspectoratului pentru Situa[ii de urgen[] @@Porolissum@@al jude[ului S]laj;
- urgen[] a III-a - asigurat] de dou] sau mai multe unit][i limitrofe;
- urgen[] a IV-a - asigurat] prin grup]ri operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situa[ii de
urgen[], 'n cazul unor interven[ii de amploare \i de lung] durat].
SEC{IUNEA a-4-a
SVSU Hereclean are 'n componen[] urm]toarele:
- echipa de interven[ie cu 4 membri
- echipa de transminisiune -alarmare cu 6 membri
- echipa de cercetare- c]utare cu 5 membri
- echipa de deblocare-salvare cu 5 membri
- echipa sanitar-veterinar cu 4 membri
- echipa de evacuare cu 5 membri
- echipa protec[ie NBC cu 4 membri
- echipa logistic] cu 4 membri
- specialist de prevenire 9 persoane
Actiuni de protec[ie-interven[ie
For[ele de interven[ie specializate ac[ioneaz] conform domeniului lor de competen[], pentru:
a) salvarea \i/sau protejarea oamenilor, animalelor \i bunurilor, evacuarea \i transportul victimelor, cazarea sinistra[ilor, aprovizionarea cu
alimente, medicamente \i materiale de prim] necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical \i psihologic, precum \i participarea la evacuarea popula[iei, institu[iilor publice \i operatorilor economici
afecta[i;
c) aplicarea m]surilor privind ordinea public] pe timpul producerii situa[iei de urgen[] specifice;
d) dirijarea \i 'ndrumarea circula[iei pe direc[iile \i 'n zonele stabilite ca accesibile;
e) diminuarea \i/sau eliminarea avariilor la re[ele \i cl]diri cu func[iuni esen[iale, a c]ror integritate pe durata cutremurelor este vital] pentru
protectia civil]: stabile de pompieri \i sediile poli[iei, spitale \i alte construc[ii aferente serviciilor sanitate care sunt dotate cu sec[ii de chirurgie \i
de urgen[], cl]dirile institu[iilor cu responsabilitate 'n gestionarea situa[iilor de urgen[], 'n ap]rarea \i securitatea na[ional] stabile de producere \i
distribu[ie a energiei \i/sau care asigur] servicii esen[iale pentru celelalte categorii de cl]diri men[ionate, garajele de vehicule ale serviciilor de
urgen[] de diferite categorii, rezervoare de ap] \i sta[ii de pompare esen[iale pentru situa[ii de urgen[], cl]diri care con[in gaze toxice, explozivi \i
alte substan[e periculoase, precum \i pentru c]i de transport, cl]diri pentru 'nv][]m`nt;
f) limitarea propor[iilor situa[iei de urgen[] specifice \i 'nl]turarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.
SEC{IUNEA a- 5-a
Instruirea
Preg]tirea for[elor profesioniste \i/sau voluntare \i private de interven[ie se realizeaz] 'n cadrul institu[iilor abilitate prin lege, pe baza unor
programe adecvate avizate de Inspectoratul pentru Situa[ii de urgen[] jude[ean \i aprobate de Comitetul Jude[ean pentru Situa[ii de Urgen[],
Prefectul, primarul \i conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici \i institu[iilor au obliga[ia de a asigura cunoa\terea de c]tre
for[ele destinate interven[iei, precum \i de c]tre popula[ie/salaria[i, a modalit][ilor de ac[iune conform planurilor de analiz] \i acoperire a
riscurilor aprobate.
Preg]tirea pentru interven[e a for[elor opera[ionale se va executa concomitent cu 'ndeplinirea atribu[iilor de baz] ce le revin. "n perioada
premerg]toare perioadei la care vor participa la opera[iuni de sprijin \i asisten[], ele vor executa o preg]tire particularizat] intensiv], la specificul
fiec]rei specialit][i.
Principala caracteristic] a procesului de preg]tire va fi standardizarea instruirii de baz] la un nivel maxim posibil pentru fiecare component]
a for[elor de protec[ie civil]. O aten[ie deosebit] va fi acordat] problemelor specifice, procedurilor de 'ntrebuin[are a tehnicii de interven[ie,
punandu-se accent pe 'nsu\irea deprinderilor practice.
Sarcina prioritar] a instruirii o va constitui profesionalizarea personalului potrivit standardelor na[ionale prin \edin[e de preg]tire, convoc]ri
\i specializ]ri, exerci[ii \i aplica[ii conform programelor anuale de preg]tire.
Personalul din serviciul voluntar va fi instruit 'n scopul men[inerii deprinderilor impuse de utilizarea tehnicii de interven[ie necesara 'ndeplinirii
misiunilor. Treptat, dup] 'ncadrarea integral] a SVSU, se vor m]ri num]rul antrenamentelor \i exerci[iilor de specialitate. Instruirea va fi orientat]
c]tre cre\terea st]rii de operativitate a for[elor.
For[ele opera[ionale de protec[ie civil] vor respecta standardele de operativitate stabilite. Acestea vor fi 'ncadrate cu specialit][ile \i necesarul
tehnicii de lupt] prev]zute 'n organizarea \i respectiv normele de dotare. Pe m]sur] ce resursele necesare vor fi realizate, standardele operative vor
fi ridicate la niveluri c`t mai 'nalte.
SEC{IUNEA a-6-a
Realizarea circuitului informa[ional-decizional \i de cooperare
Sistemul informa[ional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observ]rii, detect]rii, m]sur]rii, 'nregistr]rii, stoc]rii \i prelucr]rii
datelor specifice, alarm]rii, notific]rii, culegerii \i transmiterii informa[iilor \i a deciziilor de c]tre factorii implica[i 'n ac[iunile de prevenire \i
gestionare a unei situa[ii de urgen[].
În\tiin[area, avertizarea, prealarmarea \i alarmarea se realizeaz] 'n scopul evitarii surprinderii \i a luarii m]surilor privind ad]postirea
popula[iei, protec[iei bunurilor materiale, precum \i pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer \i ale ac[iunilor militare.
"n\tiin[area reprezint] activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminen[a producerii sau producerea riscurilor \i/sau a
conflictelor armate c]tre autorit][ile administra[iei publice centrale sau locale, dup] caz, \i cuprinde:
-'n\tiin[area despre iminen[a producerii sau producerea unor situa[ii de urgen[];
-'n\tiintarea despre pericolul atacului din aer;
-'n\tiin[area despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, conven[ional \i neconven[ionale.
-'n\tiintarea se realizeaz] de Inspectoratul Jude[ean pentu Situa[ii de Urgen[] S]laj@@, pe baza informa[iilor primite de la structurile care
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monitorizeaz] sursele de risc sau de la popula[ie, inclusiv prin Sistemul na[ional unic pentru apeluri de urgen[].
Mesajele de 'n\tiintare despre pericolul atacurilor din aer vizeaz] introducerea situa[iilor de alarm] aerian] \i 'ncetarea alarmei \i se introduc
pe baza informa[iilor primite de la organismul de conducere al For[elor Aeriene, conform protocoalelor 'ncheiate 'n acest sens.
Mesajele de 'n\tiintare despre iminent] producerii sau producerea unor situa[ii de urgen[] vizeaz] iminen[a declan\]rii sau declan\area unor
tipuri de risc.
Mesajele despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice, conven[ional \i neconven[ionale vizeaz] pericolul contamin]rii,
direc[ia de deplasare a norului toxic \i se transmit pe baza datelor \i informa[iilor primite de la structurile specializate din cadrul categoriilor de for[e
armate, pe baza planurilor de cooperare 'ncheiate conform legisla[iei 'n vigoare.
Prealarmarea reprezint] activitatea de transmitere c]tre autorit][ile publice locale a mesajelor /semnalelor /informa[iilor despre probabilitatea
producerii unor situa[ii de urgen[] sau a atacurilor din aer.
Prealarmarea se realizaz] de Inspectoratul Jude[ean pentru Situa[ii de urgen[] @@Porolissum@@ S]laj.
Alarmarea popula[ei reprezint] activitatea de transmitere a mesajelor despre iminenta producerii unor situa[ii de urgen[] sau a unui atac aerian
\i se realizeaz] de c]tre ISUJ sau autorit][ile administra[iei publice locale, dup] caz, prin mijloace de alarmare specifice, pe baza 'n\tiin[]rii de la
structurile abilitate.
Alarmarea trebuie s] fie oportun], autentic], stabil] \i s] asigure 'n bune condi[ii prevenirea popula[iei:
- oportun] - dac] asigur] prevenirea popula[iei 'n timp scurt \i se realizeaz] prin mijloace \i sisteme de alarmare care s] poat] fi ac[ionate
imediat la apari[ia pericolului atacurilor din aer sau producerii unor dezastre.
- autentic] - transmiterea semnalelor destinate prevenirii popula[iei se realizeaz] prin mijloace specifice de c]tre personalul stabilit prin decizii
ale pre\edin[ilor comitetelor pentru situa[ii de urgen[].
- stabil] - prevenirea popula[iei \i operatorilor economici se realizeaz] 'n orice situa[ie creat] \i se ob[ine prin:
- men[inerea mijloacelor de alarmare 'n permanent] stare de func[ionare;
- folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare care s] se bazeze pe surse energetice diferite de func[ionare: re[ea industrial], grupuri
electrogene, acumulatoare;
- verificarea periodic] a dispozitivelor de ac[ionare a mijloacelor de alarmare afectate 'n urma riscurilor produse;
- intensitatea acustic] a semnalelor de alarmare s] fie cu cel pu[in 6-10 dB mai mare dec`t zgomotul de fond.
Mesajele de avertizare \i alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate \i gratuit prin toate sistemele de telecomunica[ii, posturile \i re[elele de
radio \i de televiziune locale, inclusiv prin satelit \i cablu, care opereaz] pe teritoriul comunei, la solicitarea pre\edintelui comitetului local pentru
situa[ii de urgen[]
"n cazul producerii unor dezastre locale, folosirea mijloacelor de alarmare se realizeaz] cu aprobarea prefectului, primarului localit][ii ori a
conduc]torului institu[iei publice sau operatorului economic implicat, dup] caz, sau a imputernicitilor acestora.
Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare 'n alte scopuri dec`t cele pentru care sunt destinate este interzis].
Sistemul de 'n\tiin[are, avertizare \i alarmare al localit][ii, institu[ii publice \i operatori economici se 'ntre[ine \i se verific] periodic prin
executarea de antrenamente \i exerci[ii.
CAPITOLUL V.
RESURSE UMANE, MATERIALE |I FINANCIARE
"n func[ie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele \i condi[iile de producere /manifestare, amploarea \i efectele posibile ale acestora
se vor stabili tipurile de for[e \i mijloace necesare de prevenire \i combatere a riscurilor 'n cadrul SVSU, astfel:
- echipa de interven[ie cu 4 membri
- echipa de transminisiune-alarmare cu 6 membri
- echipa de cercetare-c]utare cu 5 membri
- echipa de deblocare-salvare cu 5 membri
- echipa sanitar-veterinar] cu 4 membri
- echipa de evacuare cu 5 membri
- echipa protec[ie NBC cu 4 membri
- echipa logistic] cu 4 membri
- speciali\ti de prevenire 9 persoane
Activit][ile preventive planificate, organizate \i desf]\urate 'n scopul acoperirii riscurilor sunt:
- controale \i inspec[ii de prevenire
- asisten[] tehnic] de specialitate
- informarea preventiv]
- preg]tirea popula[iei \i salaria[ilor
- constatarea \i propunerea spre sanc[ionare a 'nc]lc]rilor de la prevederile legale
Pe l`ng] structurile serviciilor publice comunitare profesioniste \i voluntare pentru situa[ii de urgen[], mai pot ac[iona: unit][ile poli[iei,
jandarmeriei, structurile poli[iei locale (comunitare), unit][i speciale de aviate \i SMURD., unit][ile specializate/deta\amente din cadrul Ministerului
Ap]rarii Na[ionale, unit][ile pentru asisten[a medical] de urgen[] ale Ministerului S]n]ta[ii, organiza 'n\tiin[]rile non-guvernamentale specializate
'n ac[iuni de salvare, unit][ile \i forma[iunile sanitare \i de inspec[ie sanitar-veterinar], forma[iuni de paz] a persoanelor \i a bunurilor, precum \i
deta\amente \i echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate \i societa[ilor comerciale specializate, incluse 'n planurile de ap]rare \i dotate
cu for[e \i mijloace de interven[ie, forma[iunile de voluntari ai societa[ii civile specializa[i 'n interven[ia 'n situa[ii de urgen[] \i organiza[i 'n ONGuri cu activit][i specifice.
For[ele auxiliare se stabilesc din r`ndul popula[iei \i salaria[ilor, forma[iunilor de voluntari, altele dec`t cele instruite special pentru situa[ii de
urgen[], care ac[ioneaz] conform sarcinilor stabilite pentru forma[iile de protec[ie civil] organizate la operatorii economici \i societa[ile comerciale
'n planul de ap]rare specific.
Resursele financiare necesare ac[iunilor \i m]surilor pentru prevenirea \i gestionarea unei situa[ii de urgen[] specifice se suport], potrivit legii,
din bugetul local (fondurile colectate din taxa special] de protec[ie civil]), precum \i din alte surse interne \i Interna[ionale, 'n scopul realiz]rii
ac[iunilor \i m]surilor de prevenire, interven[ie operativ], recuperare \i reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale \i
tehnica necesar] \i pentru 'ntre[inerea acestora, precum \i pentru preg]tirea efectivelor, at`t pentru for[ele profesioniste, c`t \i pentru for[ele
specializate voluntare din cadrul localit][ii.
Costurile prevenirii sunt actuale, iar beneficiile viitoare. Av`nd 'n vedere faptul c] prevenirea este o activitate permanent], logistic], trebuie
s] asigure derularea tuturor etapelor ap]rarii 'mpotriva dezastrelor, astfel:
1) asigurarea finan[arii programelor pentru diminuarea riscurilor asupra vie[ii \i s]n]t][ii popula[iei, mediului înconjurator, valorilor materiale
\i culturale;
2) asigurarea finan[]rii \i derul]rii programelor de 'mbun]t][irea dot]rii pentru gestionarea dezastrelor;
3) asigurarea resurselor necesare func[ion]rii structurilor cu activitate 'n domeniul prevenirii \i gestionarii dezastrelor;
4) finan[area programelor pentru preg]tirea autorit][ilor \i popula[iei;
5) constituirea prin bugete, procentual fa[] de prevederile acestora, de fonduri pentru interven[ie la dispozi[ia autorit][ilor cu atribu[iuni 'n
managementul dezastrelor;
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6) constituirea \i 'mprosp]tarea stocurilor de materiale necesare 'n situa[ii de dezastre.
Finan[area ac[iunilor preventive, de interven[ie \i reabilitare se face, potrivit legii, prin bugetul local al comunei, precum \i ale institu[iilor \i
operatorilor economici, din alte surse interne \i interna[ionale.
Finan[area m]surilor \i ac[iunilor de protec[ie \i supravie[uire a popula[iei pe timpul \i dup] producerea situa[iilor de urgen[] se face astfel:
1. prin bugetul local, dac] situa[ia de urgen[] s-a produs la nivelul unita[ii administrativ teritoriale a comunei;
2. prin bugetul de stat, dac] situa[ia de urgen[] s-a produs la nivel na[ional sau nivelul mai multor jude[e;
3. operatorii economici \i institu[iile publice au obliga[ia prevederii 'n bugetele proprii a fondurilor necesare protec[iei \i supravie[uirii
salaria[ilor pentru asigurarea continuit][ii activit][ii pe timpul situa[iilor de urgen[].
Resursele materiale sunt asigurate potrivit normelor de dotare emise de c]tre ministere pe domenii de activitate, autorita[ile centrale \i locale
ale administra[iei publice, cu avizul inspectoratului pentru situa[ii de urgen[] jude[ean. Este necesar] realizarea unor baze de date \i a unor
programe informatice care s] fundamenteze alegerea priorit][ilor 'n activitatea preventiv].
CAPITOLUL VI. LOGISTICA AC{IUNILOR
Logistica trebuie s]-\i adapteze capabilita[ile la scopurile \i obiectivele cuprinse 'n strategia protec[iei civile, prin stabilirea priorit][ilor necesare
asigur]rii unui sprijin adecvat, dinamic \i oportun pentru sus[inerea for[elor. Sistemul logistic trebuie s] asigure libertatea de ac[iune, at`t pe timp
de pace, c`t \i 'n situa[ii de criz] sau razboi. Pentru sus[inerea particip]rii la noi tipuri de angajamente/misiuni multina[ionale de sprijin \i asisten[]
umanitar], acesta trebuie s] fie suplu \i flexibil.
Sistemul for[elor \i mijloacelor de interven[ie 'n cazul producerii unei situa[ii de urgen[] se stabile\te prin planurile de ap]rare specifice, de
c]tre autorit][ile, institu[iile publice, societatea civil] \i operatorii economici cu atribu[ii 'n acest domeniu, conform regulamentelor privind
prevenirea \i gestionarea situa[iilor de urgen[] specifice tipurilor de riscuri.
For[ele \i mijloacele de interven[ie se organizeaz], se stabilesc \i se preg]tesc din timp \i ac[ioneaz] conform sarcinilor stabilite prin planurile
de protec[ie specifice.
Logistica ac[iunilor de preg]tire teoretic] \i practic], de prevenire \i gestionare a situa[iei de urgen[] specifice se asigur] de c]tre autorit][ile
administra[iei publice locale, institu[iile \i operatorii economici cu atribu[ii 'n domeniu, 'n raport de r]spunderi, m]suri \i resurse necesare.
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Comitetul Local pentru Situa[ii de Urgen[] al Comunei Hereclean
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