
                 ROMÂNIA
                  JUDEŢUL ALBA
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ
                  CONSILIUL LOCAL
                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro

H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  extraordinară  a Consiliului local al
comunei Daia Română din ziua de 29.07.2015

   Consiliul  Local  al  comunei  Daia  Română din  judeţul  Alba,  întrunit  în  şedinţă
extraordinară   în ziua de 29.07.2016;

Luând în considerare modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local
reglementată prin dispoziţiile  art. 35 aliniat (1) şi art. 41 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, modificată şi  republicată,  precum şi regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliilor  locale;

Având în vedere propunerea d - lui consilier Puțan Ioan;
În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta:
           
 H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă ca dl consilier Cibu Adrian, să îndeplinească funcţia de preşedinte 
de şedinţă la şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 
29.07.2016.

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată;

-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
-  Primarului comunei Daia Română;
-  Un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă  92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 %  din numărul consilierilor prezenţi.

    Daia Română 29.07.2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                 CONS. CIBU ADRIAN

NR. 39
                            Contrasemnează
                     Secretar Damian Visalon
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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară  din ziua de 29.07.2016

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară
în ziua de 29.07.2016;

Având în vedere propunerea d- lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local din
data de 29.07.2016;

În baza dispoziţiilor  art. 43 aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, modificată şi republicată;

În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera “b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi la şedinţa  extraordinară a Consiliului local al

comunei Daia Română din ziua de 29.07.2016, ca fiind următoarea:
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  pentru anul 2016;

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion;
2.  Proiect de hotărâre privind aprobare exercițiului bugetar pentru trimestrul II 2016;

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion;
         3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație pentru delegarea prin 

concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba,  
respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri;
         Iniţiator: primar  Hăprian Visarion;

4. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special Domnului primar HĂPRIAN
VISARION, reprezentantul Consiliului Local Daia Română în Adunarea generală a Asociației ,,Apa
Alba"; Iniţiator: primar  Hăprian Visarion;

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor  al
comunei Daia Română  pentru anul 2016 ;

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion;
6.    Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  posturilor  vacante  aferente  unor  funcții

publice de execuție din statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Daia
Română;                Iniţiator: primar  Hăprian Visarion;

7.  Probleme curente.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
 Primarului comunei Daia Română;
 Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  12 voturi favorabile valabil

exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100  %  din
numărul consilierilor prezenţi.
    Daia Română 29.07.2016                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
      NR. 40                                                                           CONS. CIBU ADRIAN

            Contrasemnează
                           Secretar Damian Visalon
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HOTARÂRE
privind aprobarea rectificarii  bugetului local  pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 29.07.2016;

Luând în dezbatere:
         -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  rectificării

    bugetului de venituri şi chletuieli  pentru anul 2016;
- rapoartele de specialitate nr.  2022/11.07.2016, 2023/11.07.2016 și   

2100/25.07.2016, întocmite de către compartimentele de resort  din cadrul aparatului      
    de specialitate  referitoare la necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului local al 

comunei Daia Română pe anul 2016;
           Având în vedere prevederile:

  -   art. 19 alin. (2),  art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din  
Legea  nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările  
ulterioare;  

             -  Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;   
       În baza dispoziţiilor  art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin.  (4) litera “a” din  

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea      

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
                                                   HOTĂRĂȘTE
              Art. 1 . Aprobă rectificareai bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016,  conform    
    anexei  nr. 1, parte integrantă din prezenta  hotărâre;  

Art. 2 . Aprobă programul de investiții publice pe grupiuri de investiții și surse de finanțare,
conform anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
           Art. 3. Aprobă utilizarea sumei de 323,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedenți
pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și majorarea listei de investiții.
           Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată:  
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Agenției Județene a  Finanţelor Publice Alba ;
- Compartimentului financiar – contabil al primăriei comunei Daia Română;
- Trezoreriei Sebeș;
- Primarului comunei Daia Română;

    -   Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile

valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 %  din numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 29.07.2016                               
         NR. 41                                             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ

CONTABIL – DELEGAT             CONS. CIBU ADRIAN
             HĂPRIAN IOANA

    Contrasemnează        
secretar Damian Visalon 
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HOTARÂRE
privind aprobarea contului de încheiere  al  exerciţiului bugetar

  pentru trim. II 2016

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 29.07.2016;

Luând în dezbatere:
-  Expunerea  de  motive   privind  aprobarea  contului  de  încheiere  al  exerciţiului

bugetar  al Comunei Daia Română pentru trim. II al anului 2016;
     -  Raprortul  de specialitate  întocmit  de Biroul  buget  finanţe   înregistrat  sub nr.
2094/25.07.2016;
       Hotărârea nr. 11/29.01.2016 a Consiliului Local al comunei Daia Română  privind
aprobarea bugetului local pentru anul 2016, cu rectificările ulterioare;

Potrivit prevederilor:
      -   art.  49 alin.  (12)  din  Legea nr.  273/2006 privind finanţele  pulice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;
 -  Legii  contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 -  Legii  nr.  500/2002  privind  finanţele  publice,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

-  Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;
 În baza dispozițiilor  art. 36 alin. (4) lit. a), art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr.  

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit.b),  alin. (3), (5) şi (6) 

din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
compeletarile ulterioare,         

HOTĂRĂȘTE
Art.1.  Se aprobă contul de încheiere al  exerciţiului bugetar  pentru trim II  2016

conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.  
          Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:  
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Compartimentului financiar – contabil al primăriei comunei Daia Română;
- Primarului comunei Daia Română;
- un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile

valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100%  din numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 29.07.2016                               
         NR. 42                                             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ

 CONTABIL – DELEGAT                       CONS. CIBU ADRIAN
                                  HĂPRIAN IOANA

    Contrasemnează        
secretar Damian Visalon 
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HOTARÂRE
privind aprobarea documentației de licitație pentru delegarea prin concesiune a

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul
Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor

fluxuri speciale de deșeuri
Consiliul  local  al  comunei  Daia  Română  din  judeţul  Alba,  întrunit  în  ședință

extraordinară în ziua de 29.07.2016;
Analizând:
Expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației   de

 licitație  pentru  delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități  componente  ale  
serviciului de salubrizare în județul Alba,  respectiv  de  colectare  și  transport  a  
deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri;

          -  Raportul de specialitate  nr. 2095, la proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
 documentației   de licitație pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități  

componente  ale  serviciului  de  salubrizare  în  județul  Alba,  respectiv  de  colectare  și  
transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri;

Văzând  solicitarea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „SALUBRIS  ALBA”
transmisă 
sub nr. 18/29.06.2016 privind transmiterea documentelor aferente organizării procedurii de
licitație privind colectarea separată și transportul deșeurilor în județul Alba;

Ţinând cont de prevederile:
       -  Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris 

Alba”, înscrisă în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia  
conform  Certificatului  de  înscriere   a  persoanei  juridice  fără  scop  patrimonial  nr.  
1126/A/07.08.2009; 

Având în vedere prevederile:
 -  Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

          -  Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;
  -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

În baza dispozițiilor   art.  36 (2),  lit.  d)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
       În temeiul art.  45 (2) lit. „d” si ale art. 115 (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aproba caietul de sarcini pentru  Lotul 2, Zona 2 aferent licitației de
delegare  prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități  componente  ale  serviciului  de
salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale şi a
unor fluxuri speciale de deşeuri ;

Art.  2   Se aproba  Regulamentul  Serviciului  de Salubrizare pentru judetul  Alba,
precum si indicatorii de performanță și nivelul penalităților aferente pentru Serviciul public
de salubrizare delegat;
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Art. 3  Se aproba Contractul - cadru pentru Lotul 2, Zona 2 aferent licitației de
delegare  prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități  componente  ale  serviciului  de
salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a
unor  fluxuri  speciale  de  deșeuri,  precum  si  contravențiile  în  domeniul  Serviciului  de
salubrizare delegat pentru operatorii economici și pentru utilizatori, precum și cuantumul
sancțiunilor (amenzilor) aplicate acestora ;

Art.  4  Se aprobă condițiile  de participare și  criteriile  de selecție a operatorilor
economici ;

Art.  5 Se  aprobă  stabilirea  redevenței  în  cuantum de  5% din  cifra  de  afaceri
realizată de operatorul economic delegat pe raza teritorială corespunzătoare fiecărui UAT
component al ADI Salubris Alba ;

Art.  6  Se  aprobă  stabilirea  taxei  de  administrare  plătită  de  către  operatorii
economici delegați  in cuantum de 0,75% din cifra de afaceri  realizată din Serviciul  de
salubrizare delegat pentru județul Alba pe  Lotul 2, Zona 2, către ADI Salubris Alba ;

Art. 7 Se acorda un mandat special, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1)
din  Statutul  ADI  Salubris  Alba,  reprezentantului  legal  al  comunei  Daia  Română,  d-lui
Hăprian Visarion, primar, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației hotărârile privind
delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități  componente  ale  serviciului  de
salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor municipale și a
unor fluxuri speciale de deșeuri ;

Art.  8  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  insărcinează  primarul
comunei Daia Română.

Art. 9  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului  - județul Alba ;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Salubris Alba ;
- Consiliului județean Alba ;
- Primarului comunei Daia Română;
- Un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100%  din numărul consilierilor prezenţi.

DAIA ROMÂNĂ 29.07.2016                               
         NR. 43                                             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
                                        CONS. CIBU ADRIAN

                                     
    Contrasemnează        
secretar Damian Visalon 
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HOTARÂRE

privind acordarea unui mandat special Domnului primar Hăprian Visarion,
reprezentantul Consiliului Local  al comunei Daia Română în Adunarea generală a

Asociației ,,Apa Alba"
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință extraordinară în 

ziua de 29.07.2016;
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

 -    Rapoartul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Daia Română;

 -    Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
-    Prevederile art. 16, alin. (3), lit. c) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de 

dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba".
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se acordă mandat special Domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul 
Consiliului Local  al comunei Daia Română, în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ,,Apa Alba", să voteze Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată 
furnizate de Operatorul Regional S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022, 
prezentată în tabelul următor:

Strategia de
tarifare

Tarif inițial 
(RON/m3)*

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Apă 3,01 3,75% 3,75% 3,00% 3,00% 3,00% 7,00%
Apă uzată 2,86 3,75% 3,75% 3,00% 3,00% 3,00% 13,50%

* Tarif fără TVA
Art.  2  -  Se  acordă  mandat  special  Domnului  primar  Hăprian  Visarion,  reprezentantul

Consiliului  Local  al  comunei  Daia  Română,  în  Adunarea  generală  a  Asociației  de  dezvoltare
intercomunitară  ,,Apa  Alba",  să  voteze  Actul  Adițional  nr.  3/2016 la  Contractul  de  delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prezentat în anexa la prezenta
Hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului  - județul Alba, Asociației Apa Alba, Compartimentului financiar – contabil,
Primarului comunei Daia Română, Un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil

exprimate, care reprezintă  92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din
numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 29.07.2016                               
         NR. 44                                             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ

                              CONS. CIBU ADRIAN
                                Contrasemnează        
                        secretar Damian Visalon 
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Anexă la Hotărârea Consiliului local Daia Română, nr. 44/2016

ACT ADIŢIONAL Nr. 3/2016
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APA ALBA” cu sediul   în  Alba
Iulia, str. I.C. BRĂTIANU nr. 1, reprezentată de Preşedintele asociaţiei – Hava Mircea – în calitate
de Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, pe de o
parte
și
S.C. APA CTTA S.A. ALBA cu sediul principal în Alba Iulia , str. V. Goldiş, nr. 3, jud. Alba, în
calitate de Operator, reprezentată de  Director general Lazar Viorel, pe de altă parte

În temeiul art. 61 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și
de  Canalizare  –  Dispozitii  generale,  încheiat  între  cele  două  părți,  având  în  vedere  Titlul  II  –
Capitolul I – Articolul 36 din Contractul de delegare – Dispoziții generale, de comun acord, părțile,
au convenit modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare cu nr. 1900/01.08.2008 la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa
Alba” și cu nr. 1969/01.08.2008 la sediul Operatorului astfel:

Art.1.
Anexa 1 - Prețul pentru apă, din Contractul de delegare – Dispoziții speciale - Partea de apă,
se modifică și va avea urmatorul conținut:

Preț 2016
fără TVA
(lei/mc)

Creșteri în termeni reali (%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

3,01 3,75 % 3,75 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 7,00 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoarea adaugată.
** Prețul este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.2.
Anexa 1 - Tariful pentru canalizare, din Contractul de delegare - Dispoziții speciale - Partea
de canalizare, se modifică și va avea următorul conținut:

Tarif 2016
fără TVA
(lei/mc)

Creșteri în termeni reali (%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,86 3,75 % 3,75 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 13,50 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoarea adaugată.
** Tariful este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.3.
Celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân nemodificate.
Art.4.
Prezentul Act Aditional s-a încheiat azi ......................, în 2 exemplare originale.   

               
Autoritate deleganta             Operator

Președinte Director general
        Hava Mircea      Lazăr Viorel
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H O T Ă R Â R E
privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor  al comunei Daia

Română  pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară  în ziua

de 29.07.2016;
Luând în considerare:
-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a

riscurilor pentru comuna Daia Română  pentru anul 2016
 -   referatul  șefului  S.V.S.U. Al  comunei  Daia  Română privind actualizarea Planului  de Analiză  şi

Acoperirea Riscurilor pentru comuna Daia Română;

    Având în vedere prevederile:
- art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi

art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007  pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

-  art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8 din art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi  art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul   art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera b)  din  Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRÂŞTE
Art.1. – Aprobă actualizarea  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna 

Daia Română pentru anul 2016, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.   –  Primarul  comunei  Daia  Română  va  asigura  executarea  prevederilor  prezentei

hotărâri.
Art. 3. -  Prezanta hotarare se va comunica: 

      -  Institutia Prefectului judetul Alba;
      -  I.S.U. JUDEȚUL  Alba
      -   Primarului comunei Daia Română ;
      -  un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din
numărul consilierilor prezenţi.                       

DAIA ROMÂNĂ 29.07.2016          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
NR. 45                  CONS. CIBU ADRIAN
      

      Contrasemnează,
                    secretar  Damian Visalon
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CAPITOLUL  I – DISPOZIŢII  GENERALE

Secţiunea 1 – Definiţie, scop, obiective

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate pe raza
administrativ-teritorială  a  a  comunei  Daia  Română,  acţiunile  şi  resursele  necesare  pentru
managementul situaţiilor de urgenţă care se pot produce.

Scopul Planului de analiză şi acoperire a riscurilor este de a asigura cunoaşterea de către toţi
factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei
situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă,
adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor sunt:

    a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării
acestora,  reducerea  frecvenţei  de  producere  ori  limitarea  consecinţelor  lor,  în  baza  concluziilor
rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale
de pe raza comunei Daia Română;
    b)  amplasarea  şi  dimensionarea  unităţilor  operative  şi  a  celorlalte  forţe  destinate  asigurării
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
    c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
    d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă.

Secţiunea a 2 – a – Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

2.1. Acte normative de referinţă
- Legea nr. 481 din 08.11.2006, privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea

nr. 212 din 24.05.2006 ;
- Legea nr. 307 din 12.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor ;
- O.U.G. nr. 21 din 26.04.2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de

Urgenţă ;
-  H.G.R.  nr.  642 din  29.06.2005,  pentru  aprobarea  Criteriilor  de  clasificare  a  unităţilor

administrativ-teritoriale,  instituţiilor  publice  şi  operatorilor  economici  din  punct  de  vedere  al
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice ;

- Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la
cutremure şi/sau alunecări de teren, aprobat prin Ordinul comun nr. 1995/1160 din 18 noiembrie
2005 al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministrului Administraţiei şi
Internelor

- H.G.R. nr. 2288 din 09 decembrie 2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii
de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ;

-  Ordinul  comun  nr.  1178/1240  din  2006  al  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  şi
Ministrul  Mediului  şi  Gospodăririi  Apelor,  pentru  aprobarea  Manualului  prefectului  pentru
managementul  situaţiilor  de  urgenţă  în  caz  de  inundaţii  şi  a  Manualului  primarului  pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii ;

-  Regulamentul-cadru  privind  structura organizatorică,  atribuţiile,  funcţionarea  şi  dotarea
comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă,  aprobat  prin   H.G.R.  nr.  1491 din
09.09.2004; 

- Procedură de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se emit în cazul



producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională, aprobată prin
Ordinul nr. 823/1427 din 15 august 2006 ;

- Norme tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de
urgenţă, aprobate prin Ordinul nr. 1494 din 07 noiembrie 2006 ;

- Ordinul comun nr. 638/420 din 2005, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor  de  urgenţă  generate  de  inundaţii,  fenomene  meteorologice  periculoase,  accidente  la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale ;

- H.G.R. nr. 547 din 09 iunie 2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă;
-  Ordinul  nr.  132  din  29  ianuarie  2007,  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  elaborare  a

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor ;

- H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul 
de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii ;

- H.G.R. nr. 95 din 23 ianuarie 2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de 
accidente majore în care sunt  implicate substanţe periculoase ;

- O.M.A.I.   nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă ;

- O.M.A.I. nr. 736 din 22.07.2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate 
primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă ;

- H.G.R. nr. 1040 din 09 august 2006, pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ;

- Ordinul comun   nr. 551/1475 din  8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale 
agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure ;

- O.M.A.I. nr. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de 
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă ;

2.2. Structuri organizatorice implicate
- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba ;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Unirea „ al Judeţului Alba ;
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română;
- Compartimentulul protecţie civilă din cadrul Primăriei comunei Daia Română;
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română.

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Atribuţiile Consiliului local, conform Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă :

    a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual
şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
    c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, 
precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;

    d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
    e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
    f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie
civilă prin serviciile specializate din subordine;
    g) asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă corespunzătoare,



paza  şi  securitatea  acestora  şi  a  centrelor  operaţionale,  precum  şi  spaţiile  pentru  depozitarea
materialelor de intervenţie.

Atribuţiile   Consiliului  local ,   conform  Legii   nr.   307 /  2006,   privind   apărarea
împotriva incendiilor :

    a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe
care  o  reprezintă,  stabileşte  resursele  necesare  pentru  aplicarea  acestuia  şi  îl  transmite
inspectoratului în raza căruia funcţionează;
    b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
    c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
    d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi
aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
    e)  desemnează  şeful  serviciului  voluntar  de  urgenţă,  la  propunerea  primarului,  cu  avizul
inspectoratului;
    f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în
vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de
urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
    g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea
serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente,
precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de
intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte
asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
    h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a
teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare,
alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
    i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor
a  unităţii  administrativ-teritoriale  pe  care  o  reprezintă  şi  informează  inspectoratul  cu  privire  la
măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
    j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă 
voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

    k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.
Atribuţiile Primarului, conform Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă :

    a) propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
    b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
    c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
    d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
    e) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
    f) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
    g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele neguvernamentale;
    h) dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către
administratorul acestora;
    i)  urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi
alarmare în situaţii de protecţie civilă;
    j) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;
    k) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;
    l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
    m) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie
civilă, precum şi distribuirea celor primite;
    n) coordonează nemijlocit  evacuarea populaţiei  din zonele afectate de situaţiile de protecţie
civilă;
    o) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi
apă a populaţiei evacuate;



    p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
    q) cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de
interes comun;
    r) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie
civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.

Atribuţiile  Primarului,  conform  Legii  nr.  307  /  2006,   privind   apărarea   împotriva
incendiilor :

    a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
    b)  asigură  respectarea  criteriilor  de  performanţă  pentru  constituirea  serviciului  de  urgenţă
voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
    c)  coordonează organizarea permanentă a  intervenţiei  în  caz de incendiu la  nivelul  unităţii
administrativ-teritoriale,  asigură  participarea  la  intervenţie  a  serviciului  voluntar  de  urgenţă  cu
mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea
forţelor inspectoratului;
    d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor
sau al manifestărilor publice;
    e)  asigură controlul respectării  măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi
instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al  unităţii  administrativ-teritoriale,
precum şi la instituţiile publice;
    f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe
care le emite;
    g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
    h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de
apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul
de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
    i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum
şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
    j)  asigură condiţiile pentru participarea la concursuri  a serviciilor de urgenţă voluntare şi a
cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
    k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru
apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice,  carburanţi,  lubrifianţi şi alte
mijloace  necesare  susţinerii  operaţiunilor  de  intervenţie,  inclusiv  hrana  şi  antidotul  pentru
participanţii la intervenţiile de lungă durată;
    l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi
mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile
lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
    m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură
completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
    n)  comunică  de  îndată  inspectoratului  scoaterea  şi  repunerea  din/în  funcţiune  a  oricărei
autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;
    o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie
antiincendiu a populaţiei;
    p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
    q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a
comunităţii locale.

1. Atribuţiile  Comitetului  Local pentru Situaţii de Urgenţă, conform O.U.G. nr. 21/2004,
privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă : 
a) informează prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului  Bucureşti,  privind  stările
potenţial  generatoare  de  situaţii  de  urgenţă  şi  iminenţa  ameninţării  acestora;  
b) evaluează  situaţiile  de  urgenţă  produse  pe  teritoriul  unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc
măsuri  şi  acţiuni  specifice  pentru  gestionarea  acestora  şi  urmăresc  îndeplinirea  lor;



c)  declară,  cu  acordul  prefectului,  starea  de  alertă  pe  teritoriul  unităţii  administrativ-teritoriale;
d) analizează şi avizează planul local  pentru  asigurarea  resurselor  umane,  materiale  şi  financiare 
necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
     e)  informează  comitetul  judeţean  şi  consiliul  local  asupra  activităţii  desfăşurate;
     f) îndeplinesc  orice  alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele
abilitate.

Atribuţiile  Centrului  operativ  cu  activitate  temporară,  conform O.U.G. nr. 21/2004,
privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă : 
    a) centralizează  şi  transmit  operativ  la  Centrul  Operaţional al Inspectoratului Judeţean 
date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
     b) monitorizează  situaţiile  de  urgenţă  şi  informează  Inspectoratul Judeţean şi celelalte 
centre operaţionale şi operative interesate;
     c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor 
de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
     d) asigură  transmiterea  operativă  a  deciziilor,  dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi 
menţinerea legăturilor  de  comunicaţii  cu centrele operaţionale şi operative implicate în 
gestionarea situaţiilor de   urgenţă ,  cu   dispeceratele  integrate  pentru  apeluri  de  urgenţă  şi  
cu  dispeceratele   proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
     e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe 
timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
     f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
     g) îndeplinesc  orice  alte  atribuţii  şi  sarcini  privind   managementul   situaţiilor   de   
urgenţă, prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru ;

Atribuţiile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform Ordinului nr. 
718/2005 

al Ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
structura organizatorică   şi   dotarea  serviciilor  voluntare  pentru  situaţii  de  urgenţă  şi  a  
Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Stremţ :

- Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind  cunoaşterea şi respectarea  regulilor
şi  măsurilor  de  apărare  împotriva  efectelor situaţiilor de urgenţă:

o executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
o cunoaşterea  încălcărilor  frecvente  ale  normelor  de  prevenire  şi  stingere  a

incendiilor şi a cauzelor de incendiu;
o sprijină  conducătorii  instituţiilor  aparţinând  primăriei  pentru  instruirea

persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
o popularizează  prin  instructaje,  cât  şi  pe  timpul  executării  controalelor  de

prevenire,  actele  normative  care  reglementează  activitatea  de  management  a
situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi
consecinţele producerii unor incendii sau explozii;

 -  Verifică  modul  de  aplicare  a  normelor,  dispoziţiilor,  instrucţiunilor  şi  măsurilor  de
prevenire,  care  constă  în:

o efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire;
o personalul serviciului face propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmăreşte

rezolvarea operativă a acestora;
o stabilirea de restricţii ori  interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor

lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni
producerea de incendii;

o asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate
locurile în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;

o sprijină  conducătorii  instituţiilor  subordonate  primăriei  pentru  realizarea



activităţii de prevenire;
o sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii

de urgenţă;
o acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol,

constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;
o informează conducerea primăriei, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Alba, asupra încălcărilor normele de prevenire şi
starea de pericol,  făcând propuneri  menite să înlăture pericolul;

-  Acordă  ajutor  persoanelor  a  căror  viaţă  este   pusă  în   pericol   în  caz  de explozii,
inundaţii,  alunecări  de  teren,  accidente  şi  în  caz  de  dezastre  pe  teritoriul  comunei:

o participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a
surselor de alimentare cu apă;

o evacuarea apei din subsoluri,  şi alte locuri inundate;
o menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a

apei.
 -  Participă la   efectuarea de deblocări   şi   înlăturarea  dărâmăturilor    provocate   de

dezastre:
o în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor

tehnologice de pe raza comunei. De asemenea vor fi însuşite cunoştinţele minime necesare despre
instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă şi canalizare;

o stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor, în situaţia în care
datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele  de apă folosite pentru stingerea incendiilor ;

o participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de
acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice pentru intervenţii, în situaţii de urgenţă;

o participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice sau de
stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă.

CAPITOLUL  II – CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Secţiunea 1 – Amplasare geografică şi relief
1. Amplasare, suprafaţă, vecinătăţi

Localitatea  Daia  Română  este  situată  la  intersecţia  paralelei  de  460  latitudine  nordică  cu
meridianul de 23  grade, 48 minute şi 30 secunde longitudine estică. Între limitele sale totalizează  o
suprafaţă de 4.315,00 ha din care 61,00 ha teren intravilan ocupat cu construcţii, curţi şi grădini . Ea
se află la o distanţă de 26 km faţă de reşedinţa judeţului, municipiul Alba Iulia şi la o distanţă de 10
km faţă de cel mai apropiat oraş, Sebeş.

Legătura cu aceste oraşe se face prin şoseaua asfaltată Sebeş – Lancrăm – Alba Iulia, adică
DN 1 şi E 15 în dreptul municipiului Sebeş.

Accesul  prin  comună  se  face  prin  DJ  106 K.  Cu Alba  Iulia  se  poate  comunica  şi  prin
intermediul unui drum nemodernizat, un drum de ţară numit „Peste deal” ce trece prin localităţile
Ciugud, Limba, Oarda, Drîmbar pe o distanţă de 12 km. 

Comuna este aşezată pe o vale lungă concentrată în special  în centru şi mai  răsfirată la
periferie şi în zona „Heiuri”. Nu are sate aparţinătoare. Vecinii comunei sunt constituiţi din  mai
multe sate, comune, un oraş şi rezervaţie geologică.

În partea de est  are ca vecini satele Vingard şi Ghirbom.
În partea de vest municipiul Sebeş,  localitatea Oarda de Sus şi rezervaţia geologică „Rîpa

Roşie”. Partea de sud a comunei are ca vecini satele Cut şi Şpring iar în nord satele Ciugud, Şeuşa
şi Straja.

Localitatea  Daia Română  este atestată documentar în anul 1292.
2. Forme de relief, specificităţi, influenţe
Relieful comunei Daia Română  se dovedeşte a fi într-o oarecare măsură  cel din partea de

vest a  podişului Secaşelor, unul compus din suprafeţe de netezire, îmbucate unele cu altele formând



un vast amfiteatru; predomină zona de deal.
3. Cracteristicile pedologice ale solului

Principalii factori care contribuie la formarea solurilor din arealul studiat sunt: relieful, clima,
substratul geologic, vegetaţia, apa freatică şi facorul timp.       

În teritoriul comunei Daia Română sunt identificate următoarele tipuri de soluri:
- Cernoziomul levigat sau cambic, cu o răspândire mică, găsindu-se localizat în partea de

nord –
vest a comunei, la altitudini cuprinse între 200 – 300 m

- Rendzinele şi pseudorendzinele, acoperând cea mai mare parte a comunei;
- Terrasosa sau solul roşu, la fel, cu o răspândire mică pe raza comunei;
- Solurile negre clinohidromorfe, acoperind aproximativ  10% din suprafaţa comunei;
- Solurile brune lurice, sau podzolite, utilizate pentru păşuni şi culturi de cereale, întinzându-

se pe o suprafaţă de peste 35% din teritoriu;
- Solurile aluviale, situate pe lunca şi pe terasele joase ale pârâului Valea Dăii.

               Secţiunea a 2 – a – Caracteristici climatice    
       2.1. Regimul climatic, specificităţi, influenţe 
Regimul climatic în zona comunei Daia Română este temperat continental de tranziţie. Datorită
unor condiţii fizico geografice locale s-a format un tipoclimat complex , caracterizat printr-o uşoară
continentalizare a principalelor elemente meteo , chiar dacă acestea sunt influenţate de o circulaţie
predominant vestică . Acest tipoclimat se caracterizează prin :
- veri mai calde 
- ierni moderate 
- regim pluviometric deficitar
- procent ridicat în ce priveşte calmul atmosferic

Temperatura aerului :
- temperatura medie multianuală - 9,1°C 
- temperatura medie multianuală pentr luna ianuarie  - 3,8°C
- Temperatura medie multianuală pentru luna iulie + 20,3°C 
- numărul zilelor de iarnă (cu temperaturi mai mici de 0°C) 34,5 zile
- numărul zilelor de vară (cu temperaturi mai mare sau egale cu 25°C)  75,6 zile 
- temperatura maximă istorică în data de 27 07 1978 + 39°C 
- temperatura minimă istorică 17 01 1985 -28,4 °C 
 Vânt 
- direcţia predominantă S-V - 13,3 % 
- direcţia N-V   - 9,5 %
- alte direcţii - 21,2 %
- calm atmosferic - 56,0 % 
Medii pentru viteză   
-  0 – 1 m/s - 62,7 %
- 2 – 5 m/s - 22,5 %
- 6 – 10 m/s - 10,3 %
- 11 – 15 m/s - 2,5 %
- peste 16 m/s - 2,0 %
- Viteza medie pe direcţia predominantă S- V – 6,1 m/s  

          2.2. Regimul precipitaţiilor – cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme
înregistrate – vârfuri istorice
       - media multianuală - 498,8 mm 

- medii lunare  în mm    

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
20,6 19,7 21,3 40,6 68,2 70,2 80,1 57,4 40,1 30,2 29,8 26,4



- precipitaţie maximă în 24.06.1979  45  L / mp. 
2.3. Temperaturi – lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate – vârfuri istorice

- temperatura medie multianuală - 9,1°C 
- temperatura medie multianuală pentr luna ianuarie  - 3,8°C
- Temperatura medie multianuală pentru luna iulie + 20,3°C 
- numărul zilelor de iarnă (cu temperaturi mai mici de 0°C) 34,5 zile
- numărul zilelor de vară (cu temperaturi mai mare sau egale cu 25°C)  75,6 zile 
- temperatura maximă istorică în data de 27 07 1978 + 39°C 
- temperatura minimă istorică 17 01 1985 -28,4 °C
Temperatura multianuală medie pe luni :

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
-3,0°C -2,3°C 4,2°C 11,1°C 16,1°C 20,0°C 24,2°C 22,1°C 18,7°C 10,2°C 3,9°C 0,7°C

2.4. Fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade etc.
   S-au înregistrat căderi masive de grindină care asociate cu vijeliile au afectat culturile agricole şi 
gospodăriile populaţiei.
   S-au înregistrat brume şi îngheţuri timpurii/târzii, depuneri de chiciură şi formare de polei.
   Vânturile au caracter relativ normal căpătând uneori aspect de vijelie şi viscol.
   În ianuarie 2000 a fost blocat,din cauza zăpezii viscolite, drumul DJ 106 K în porţiunea Valea Oii.

Secţiunea a 3 – a – Reţeaua hidrografică
3.1. Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate – vârfuri istorice

Principalul curs de apă în zona teritoriului este Valea Dăii, cu un bazin hidrografic
larg ce drenează întreaga reţea  hidrografică locală prin intermediul principalilor săi afluenţi. Pe
partea dreaptă de află  Valea Sîrbilor,  Valea Cutului  şi  Valea Janului  iar  pe partea stângă Valea
Bisericii.

Pârâul colector este  Valea Dăii, ce are un debit mediu  sub 0,1 mc/s valoare medie. Seacă
în lunile de vară.  Cursul său superior este amenajat  pentru piscicultură.  Valea Dăii  are un curs
sinusios, meandrat, cu pantă de curgere ce nu depăşeşte 2,00 l/s kmp.

Organizarea şi funcţionarea reţelei hidrografice este influenţată  de o serie de factori cum
ar fi: relieful, litologia, gradul de acoperire cu vegetaţie, regimul tehnic şi al precipitaţiilor.

Domeniul hidrologic este dat de depozite geologice aparţinând podişului Secaşelor cu
slabe acumulări de ape. În teritoriul comunei sunt puţine izvoare, multe zone de mustire, care la
terminarea precipitaţiilor îşi reduc debitele până la dispariţie.
3.2. Bazinele hidrografice,lacuri de acumulare – suprafeţe, volume

Organizarea şi funcţionarea reţelei hidrografice este influenţată  de o serie de factori cum ar
fi: relieful, litologia,

gradul de acoperire cu vegetaţie, regimul tehnic şi al precipitaţiilor.
Domeniul hidrologic este dat de depozite geologice aparţinând podişului Secaşelor cu slabe
acumulări de ape. În

teritoriul comunei sunt puţine izvoare, multe zone de mustire, care la terminarea precipitaţiilor îşi
reduc debitele până la dispariţie.
3.3. Caracteristicile pedologice

Albiile cursurilor de apă sunt alcătuite în cea mai mare parte din nisipuri iar pe unele
porţiuni se găseşte şi mâl . 
3.4. Lacuri, iazuri – suprafeţe, adâncimi – nu e cazul; 
3.5. Acumulări piscicole – suprafeţe;

Pe  teritoriul  comunei  mai  sunt  un  număr  de  4  lacuri  artificiale şi  anume,  amenajarea
piscicolă S.C. DELTA PLUS, în suprafaţă de aproximativ 60 ha.
3.6. Amenajări hidrotehnice – diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor,
etc.
    În anii 2006 şi 2008, s-au efectuat lucrări de decolmatare a Văii comunale, în vederea prevenirii
fenomenului de inundaţii de păşune, în perioadele cu precipitaţii abundente.
            Secţiunea  a  4 – a – Populaţie



4.1. Numărul populaţiei  

   Conform datelor statistice furnizate de INS, Direcţia Alba, populaţia comunei Daia Română în
anul 2002 era de 3185 locuitori, toţi în singurul sat component al cumnei, satul Daia Română, fiind
împărţiţi astfel:

- bărbaţi - 1.558 (49%)
- femei - 1.627 (51%)
- persoane peste 18 ani - 2.535

4.2. Structura demografică

   • După etnie                               • După studii – populaţie de 10 ani şi peste – total: 2.825

   - Români – 3179                                                      - Superior - 115

   - Maghiari –     1                                                      - Postliceal şi de maiştrii - 28

   - Rromi –         5                                                       - Liceal - 372

                                                              - Profesional şi de ucenici - 719

                                                                                    - Gimnazial - 673

   • După religie                                                         - Primar - 816

   - Ortodoxă – 2607  (81,41%)                                   - Fără şcoală absolvită - 102

   - Romano-catolică – 5 (0,16%)

   - Greco-catolică – 227 (7,30%)                                • Populaţia activă – total: 1.409

   - Reformată – 5  (0,16%)                                       - Agricultură - 425

   - Penticostală – 90 (2,89%)                                    - Silvicultură,exploatarea lemnului - 4

   - Baptistă – 34  (1,09%)                                         - Industria prelucrătoare - 582

   - Alte – 214  (6,88%)                                              - Energie electrică,termică, apă şi gaze - 32

   - Fără religie - 3  (0,11%)                                        - Construcţii - 69

                                    -  Comerţ - 127

                                                                                    - Hoteluri şi restaurante - 17

                                                                                    - Transport şi depozitare - 40

                                                                                    - Administraţie publică - 23

                                                                                    - Învăţământ şi sănătate – 49

- Pescuit şi piscicultură - 9

- Industria extractivă - 2

4.3. Mişcarea naturală

   Ritmurile  medii  periodice  de  creştere  sau  de  descreştere  între  recensămintele  efectuate  sunt
următoarele:

  Evoluţia numărului populaţiei comunei Daia Română între anii 1956 – 2011 este următoarea:

Anul Localitatea Populaţie Total comună

1930 Daia Română 2867 2867

1956 Daia Română 3190 3190

1966 Daia Română 2924 2924



1977 Daia Română 3148 3148

1992 Daia Română 3080 3080

2002 Daia Română 3109 3109

2007 Daia Română 3185 3185

2011 Daia Română 3089 3089

4.4. Densitatea/concentrarea populaţiei pe zone – aglomerări

Populaţia   comunei  Daia Română, 3089 locuitori  este  toată în localitatea Daia Română,
singurul sat  component  al  comunei,  este aşezată pe un teritoriu intravilan de 0,6  Km²,  ceea ce
reprezintă o densitate medie de 5.308 locuitori/ Km².

Total  suprafaţă  a  teritoriului  comunei  este  de  59  Km²,  densitatea  populaţiei  raportată  la
această suprafaţă fiind de 74,07 locutori/ Km².  

Secţiunea a 5 – a – Căi de transport

5.1. Căile de transport rutiere – autostrăzi, drumuri europene şi naţionale, drumuri judeţene,
rute de transport materiale periculoase, tuneluri etc.,precizăndu-se starea scestora

a) Drum Judeţean DJ 106 K : 2,5 km – asfalt.
5.2. Căi de transport feroviare – triaje, tuneluri – nu e cazul

5.3. Aeriene – aeroporturi, aerocluburi etc. – nu e cazul

5.4. Subterane – metrou – nu e cazul

5.5. Căi navigabile – porturi – nu cazul

5.6. Reţele de conducte magistrale – gaze, petrol şi produse petroliere ş.a. – nu e cazul.

    Secţiunea a  6 – a – Dezvoltare economică

6.1. Zonele industrializate/ramuri

Principalii agenţi economici de pe teritoriul comunei Daia Română  sunt : 

Nr.
crt

Denumirea agentului 
economic

Domeniul de
activitate

Adresa
sediului social

Adresa punct de
lucru

1. S.C.  CLAUDYU
COMPANY SRL

Comerţ Daia  Română
nr. 837

Daia R. nr.:
707;873.

2. S.C. LINCOLN PLUS
SRL

Instalații,
Excavații

Daia  Română
nr. 870

În țară

3. A.F. GROZA Fabricat
mobilier

Daia  Română
nr. 50

Daia  Română  nr.
72

4. P.F. HĂPRIAN Fabricat
mobilier

Daia  Română
nr. 100

Daia  Română  nr.
100

5. COOP SEBEŞ Fabricat pâine Sebeş Daia  Română  nr.
298

6. S.C. SIMAR PAN SRL Fabricat pâine Daia  Română
nr. 856

Daia  Română  nr.
856

7. S.C. LINCOLN SERVIS Instalații, Daia  Română În țară



SRL Excavații nr. 870
8. S.C.  DALLY  FERM

SRL
Lucr. Agricole Daia  Română

nr. 390
Daia  Română  nr.
390

9. A.F. PAŞTIU ANA Comerţ Daia  Română
nr. 390

Daia  Română  nr.
390

10. S.C. VILD TEL S.R.L. Zootehnie Daia  Română
nr. 955

Daia  Română  nr.
955

11. S.C. 
GHERGHINEL S.R.L.

Zootehnie Daia  Română
nr. 384

Daia  Română  nr.
384

12. P.F. HĂPRIAN IOAN Agricultură Daia  Română
nr. 162

Daia  Română  nr.
162

13. P.F. GEHRGHIN 
TOMA - MARIUS

Agricultură Daia  Română
nr. 278

Daia  Română  nr.
278

14. A.F. GROZA DANIEL Comerţ Daia  Română
nr. 276

Daia  Română  nr.
276

15. A.F.  MOLDOVAN
IOAN

Vulcanizare Daia  Română
nr. 369

Daia  Română  nr.
369

16. P.F. 
CARP ŞTEFAN - IOSIF

Zidărie Daia  Română
nr. 526

Daia  Română  nr.
526

17. P.F. CIBU MIHAI Zidărie Daia  Română
nr. 775

Daia  Română  nr.
775

18. P.F. 
CIUCA PARASCHIVA

Comerţ Daia  Română
nr. 467

Daia  Română  nr.
467

19. P.F. DODU VASILE Zugrăvit Daia  Română
nr. 147

Daia  Română  nr.
147

20. P.F. MIHU IOAN Zidărie,
finisaje

Daia  Română
nr. 64

Daia  Română  nr.
64

21. P.F. FILIMON Stomatologie Daia  Română
nr. 727

Daia  Română  nr.
727

22. P.F.  CIUCA
GHEORGHE

Comerţ Daia  Română
nr. 467

Daia  Română  nr.
467

23. S.C. TEO FARM S.R.L. Farmacie Daia  Română
nr. 727

Daia  Română  nr.
727

24. S.C. IOGIS S.R.L. Marochinărie Daia  Română
nr. 301

Daia  Română  nr.
301

25. S.C. INTERLIA TRANS Transport
auto

Daia  Română
nr. 633

Daia  Română  nr.
633

26. S.C. PETRO – JAN Distribuire
carburanţi

Daia  Română
nr. 35

Daia  Română  nr.
35

27. S.C. 
TRANS   DAD  2004
SRL

Construcţii Daia  Română
nr. 571

Daia  Română  nr.
571

28. S.C. MATERIAL  
CONSTRUCT

Construcţii Daia  Română
nr. 834

Daia  Română  nr.
834

Ferme zootehnice:  S.C. VILD TEL S.R.L.; S.C. GHERGHINEL S.R.L.
Principalele Servicii existente pe teritoriul comunei Daia Română  sunt : Serviciul de 

Salubrizare prestat de către S.C.  „SALPREST” S.R.L. Alba Iulia.
Principalele ocupaţii ale cetăţenilor de pe teritoriul comunei Daia Română  sunt :



-  agricultura;
-  creşterea animalelor;
-  comerţ;
-  prelucrarea lemnului;
-  fabricat pâine.
6.2. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare
6.3. Exploatări miniere,petroliere
6.4. Fondul funciar – terenuri agricole, suprafeţe împădurite
   - Suprafaţa arabilă – 2.530 Ha
   - Păşuni şi fâneţe –      784 Ha
   - Livezi –  40 Ha
Total teren agricol – 3.354 Ha
   - Suprafaţa împădurită – 356  Ha;
   - Ape – 69 Ha;
   - Teren neproductiv – 408 Ha;
   - Curţi – construcţii – 60 Ha;
   - Drumuri – 68 Ha.
Total neagricol – 961 Ha.
6.5. Creşterea animalelor
    Creşterea animalelor este favorizată de existenţa unei suprafeţe mari de păşuni şi fâneţe cât şi de
existenţa terenului arabil pe care se cultivă plantele cerealiere şi furajere.
    Produsele  care  se  obţin  din  creşterea  animalelor  sunt:  ouăle,  laptele,  carnea,lâna  care  sunt
destinate consumului propriu cât şi comercializării.
    Principalele specii de animale care se cresc în gospodării sunt:
    • Păsări
    • Porcine
    • Ovine
    • Bovine
    • Cabaline
    • Familii de albine
6.6. Turism/capacităţi de primire turistică – nu e cazul.
6.7. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei
6.8. Resurse naturale
    Secţiunea a  7 – a – Infrastructuri locale
7.1. Instituţii publice – cultură, ocrotirea sănătăţii etc.
● Cultură
   • Căminul cultural Daia Română
   • Biblioteca Daia Română
● Învăţământ

 Şcoala generală cu clasele I-VIII Daia Română;
 Grădinița cu pșrogram normal Daia Română.

● Ocrotirea sănătăţii
   • Dispensarul uman Daia Română, cu 2 (două) cabinete ale medicilor de familie, un cabinet de
stomatologie şi o farmacie.
7.2. Reţele de utilităţi, apă, canalizare, electrice, gaze, etc.
● Alimentare cu apă
   • Alimentarea cu apă potabilă se face din rețea publică de alimentare cu apă precum și din
fântâni  dispuse  în  gospodăriile  locuitorilor  sau  din  reţele  proprii  de  apă,  amenajate  de  unele
colectivităţi de cetăţeni, întrucât în zonă nu sunt surse de poluare calitatea apei folosite este bună.
     Întreaga comună beneficiază de rețea publică de canalizare
   ●  Alimentarea cu energie electrică se face prin itermediul reţelei electrice aeriene de joasă
tensiune la care sunt racordaţi cosumatorii casnici şi agenţii economici, fiind asigurat şi iluminatul



public stradal.
      Lungimea reţelei electrice este de 19 Km.
   ● Telefonie, internet şi televiziune prin cablu
    • Reţeaua de telefonie fixă, acoperă întreaga suprafaţă a comunei.Lungimea reţelei de telefonie
este de 19 Km.
    • Serviciile de televiziune sunt asigurate prin transmisii terestre, prin cablu cât şi prin antene
satelit accesibile de către toţi locuitorii  comunei.
    • Reţeaua de internet deserveşte instituţiile publice, persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul
comunei care utilizează serviciile diferiţilor furnizori de telefonie.
7.3. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi
    Locurile de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă sunt cele prevăzute în „Situaţia
spaţiilor de primire a personelor evacuate în cazul producerii  unei situaţii  de urgenţă la nivelul
localităţii Daia Română”.
    Spaţiile prevăzute în situaţia de mai sus sunt şcoala şi căminul culturale de pe raza comunei.
    Taberele de sinistraţi se organizează,funcţie de situaţia de urgenţă înregistrată, în spaţiile de
primire a persoanelor evacuate cu respectarea normelor tehnice de cazare şi hrănire a populaţiei în
situaţii de urgenţă. 
      Secţiunea  a  8 – a  Specific regional/local
8.1. Vecinătăţi
8.2. Influenţe şi riscuri transfrontaliere – nu cazul

CAPITOLUL III – ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
 În   baza  Criteriilor  de  clasificare  a  unităţilor  administrativ-teritoriale,  instituţiilor  publice şi oparatorilor economici

din punct de vedere al  protecţiei  civile,  în funcţie de tipurile de riscuri  specifice,  aprobate prin H.G.R. nr.  642 din
29.06.2005, pe raza administrativ-teritorială a comunei Daia Română întâlnim următoarele tipuri de riscuri (modul de
acordare a acronimelor asociate riscurilor) :

Nr
crt Tipul de risc Principal Secundar 

1 Cutremur - c
2 Alunecări de teren / prăbuşiri de teren - at / pt
3 Secetă - s
4 Incendiu de pădure - ip
5 Incendiu de masă - im
6 Epidemii - ed
7 Epizootii/zoonoze - ez

Secţiunea 1 – Analiza riscurilor naturale
1.1. Fenomene meteorologice periculoase
1.1.1 Inundaţii

În comuna Daia Română, riscul inundaţiilor este redus aproape definitiv, deoarece, Valea
Dăii,  este singurul pârâu care străbate comuna şi care are un debit  forte mic,  pe timp de vară,
ajungând până la a seca.
      1.1.2. Furtuni
         Furtunile sunt vânturi puternice cauzate de mişcări bruşte şi violente ale maselor de aer
însoţite  de  averse  de  ploaie,  grindină  şi  descărcări  electrice.Apar,  de  regulă,  în  perioadele  cu
temperaturi ridicate.
    Prin manifestarea lor şi a fenomenelor ce le însoţesc furtunille provoacă pagube materiale în
gospodării,  la  utilităţile  publice,  la  culturile  agricole,  în  fondul  forestier,  faună  şi  pot  provoca
pierderi de vieţi omeneşti.
1.1.3. Tornade
    Tornada este o furtună violentă, caracterizată printr-o spirală, un nor în formă de pâlnie care,
deplasându-se cu viteză, provoacă distrugeri importante. Este însoţită de tunete şi fulgere (câteodată



este
rezultatul unui uragan) şi apare atunci când un strat de are rece se suprapune peste unul cald, forţând
aerul 
cald să se ridice imediat.  Dezastrul rămas în urma unei tornade este,  de fapt,  rezultatul vitezei
ridicate al
acţiunii distructive ale fragmentelor împrăştiate de aceasta. Anotimpul tornadelor este în general din
martie până în august, deşi pot apărea în orice perioadă a anului. Au tendinţa să se formeze după-
amiaza şi seara:
peste 80% din toate tipurile de tornade lovesc între prânz şi miezul nopţii. Alertaţi de apropierea
unei tornade, oamenii trebuie să se îndrepte rapid spre un loc sigur, cunoscut dinainte, în propria lor
locuinţă sau în altă parte.
    Deşi  s-au  făcut  progrese  importante  în  domeniul  previziunilor  meteorologoce,  timpul  de
avertizare poate fi foarte scurt sau, uneori, este chiar imposibil să se prevadă apariţia unei tornade.
Primind  şi  interpretând  corect  avertismentul  dat  de  autorităţi,  oamenii  îşi  pot  salva  viaţa,
adăpostindu-se într-un loc cât mai sigur.
    Deşi în România fenomenul tornadelor, cu tot cotegiul lor devastator, este mai puţin frecvent, în
ultimii ani, în partea de sud a ţării, au fost consemnate tornade care au produs multă suferinţă şi
pagube importante. 
1.1.4. Secetă
    Seceta este un hazard climatic cu o perioadă lungă de instalare şi este caracterizată prin scăderea
precipitaţiilor sub nivelul mediu, prin micşorarea debitelor râurilor  şi a rezervelor subterane de apă,
care  determină  un  deficit  mare  de  umezeală  în  aer  şi  sol,  cu  efecte  directe  asupra
populaţiei,animalelor şi asupra culturilor agricole.
    Având în vedere faptul că seceta hidrologică se poate produce oricând (vara/iarna), că afectează
în  general  spaţii  întinse  şi  un  număr  mare  de  comunităţi  umane  (populaţie,  animale  şi  agenţi
economici  din industrie  şi  agricultură,  fondul forestier,  etc.)  că unele  cazuri  se poate  asocia cu
poluările accidentale şi incendii ţinând cont de faptul că populaţia reprezintă ultima categorie de
utilizatori de apă căreia i se aplică restricţii factorii responsabili de la toate nivelurile trebuie să ia
toate măsurile ce se impun pentru reducerea consecinţelor acestui fenomen.
    În condiţiile lipsei precipitaţiilor, pentru un anumit timp, se instalează seceta atmosferică. Lipsa
îndelungată a precipitaţiilor determină uscarea profundă a solului şi instalarea secetei pedologice.
    Asocierea celor două tipuri  de secetă   şi  diminuarea resurselor  subterane de apă determină
instalarea secetei agricole care duce la reducerea sau pierderea totală a culturilor agricole.
    Până în prezent comuna Daia Română a fost ferită de o secetă extremă, acest lucru datorându-se
şi poziţionării geografice. În contextul actual, când clima se află într-o mare schimbare datorată în
mare parte încălzirii globale, nu este exclus ca pe viitor comuna Daia Română să se confrunte cu
perioade de secetă extremă.
1.1.5. Îngheţ
    Îngheţul este un fenomen care se produce în perioade atipice şi  se manifestă prin scăderea
temperaturii
la 0ºC şi sub 0ºC şi provoacă îngheţarea culturilor agricole şi chiar a solului putând produce pierderi
importante în producţia culturilor agricole.
    Îngheţul este de două feluri : timpuriu şi târziu.
    Îngheţul timpuriu se poate manifesta îcepând cu luna septembrie iar cel târziu din a treia decadă a
lunii
aprilie şi a doua decadă a lunii mai.
1.1.6 Viscol
    Viscolul este un vânt puternic care se manifestă în sezonul rece cu precipitaţii sub formă de
zăpadă
 cu deplasare aproximativ lineară şi în vârtejuri.
    Funcţie de intesitate, viteză şi temperatura mediului produce disconfort termic accentuat, pagube
materiale şi blocarea căilor de comunicaţie.



1.1.7. Polei
   Poleiul se produce în sezonul rece datorită precipitaţiilor sub formă de ploaie la temperaturi ale
mediului ambiant de 0ºC şi sub 0ºC şi se manifestă sub formă de un strat de gheaţă la suprafaţa
solului.
   Prezenţa poleiului  îngreunează  traficul  rutier  şi  pietonal  şi  poate  genera  accidente  rutiere  şi
umane.
1.1.7. Ceaţa
   Ceaţa este un fenomen meteorologic care se manifestă sub formă de particule de apă rezultate din
vaporizarea apei din şi de pe pământ, aflate în suspensie în atmosferă, la suprafaţa solului, şi care
îngreunează vizibilitatea ( popular: negură, pâclă).
    Ca fenomen meteorologic ceaţa se poate manifesta în toate anotimpurile anului.
    Produce disconfort persoanelor cu afecţiuni cardiace şi pulmonare, îngreunează traficul de orice
fel, prezenţa ei putând genera accidente.
1.1.8. Descărcări electrice amosferice
   Descărcările electrice atmosferice se produc datorită scurgerii instantanee de electricitate dintre
doi nori încărcaţi cu electricitate de polaritate diferită la un potenţial foarte mare (milioane de volţi).
Trăsnetul  este  o  descărcare  electrică,însoţită  de  lumină  vie  puternică  (fulger)  şi  de  un  zgomot
puternic (tunet), care are loc între doi nori sau între un nor şi, pământ, animale sau obiecte de pe
pământ.
   Trăsnsetul poate provoca răniri (arsuri), pierderi de vieţi omeneşti, animale, pagube materiale,
incendii.
   Trăsnetul se poate manifesta în toate anotimpurile anului.
1.2. Incendii de pădure
   După locul de izbucnire şi după elementele care ard, incendiile de pădure se clasifică astfel:
   • pe sol sau de litieră;
   • de coronament;
   • subterane;
   • combinate (de litieră şi coronament)
   • de doborâturi.
   Incendiul pe sol sau de  litieră, numit şi  „focul alergător” se caracterizează prin aceea că arde
pădurea vie şi moartă de pe suprafaţa solului: muşchi, iarbă vie, frunze căzute, cetină, resturi de
material lemnos, etc.
   Incendiul  de  coronament se  caracterizează  prin  aceea  că  arde  coroana  copacilor  (cetina,
ramurile) extinzându-se şi la tulpina acestora. Viteza de ardere este cuprinsă între 8 şi 25 Km/oră.
   Incendiul  subteran   se  mai  numeşte  şi  incendiul  de  pământ  întrucât  provoacă  arderea
materialelor aflate imediat sub suprafaţa solului cum ar fi : turba, cărbuni şi rădăcinile superficiale
ale arborilor. Acest incendiu se extinde încet, progresând cu 10-20 Km/oră.
   Incendiul combinat (de litieră şi coronament) apare mai ales în pădurile de răşinoase, unde nu s-
au luat măsuri de curăţire a vegetaţiei, crengilor şi a altor resturi lemnoase aflate la partea inferioară
a copacilor.
   Acest incendiu ia naştere, de la incendiul de litieră şi se propagă la coroanele arborilor.
   Incendiul de doborâturi  ia naştere în porţiunile de pădure unde copacii au fost doborâţi  de
furtuni puternice sau alunecări de teren sau în alte zone în curs de exploatare în care operaţiunea de
doborâre nu a fost urmată imediat de curăţirea şi scoaterea masei lemnoase din zonă.
   Incendiile de pădure iau naştere, în majoritate cazurilor, din neglijenţa oamenilor şi mai rar sunt
provocate de trăsnete, iar cele subterane datorită autoaprinderii.
   Factorii  care  favorizează  incendiul:  anotimpul  în  care  izbucneşte  acesta,  felul  incendiului,
condiţiile meteorologice, topografia terenului. Astfel, seceta provoacă uscarea puternică a ierburilor,
litierei şi resturilor de exploatare, iar vântul intensifică arderea  şi extinde incendiul.
   De asemenea, incendiile iau naştere şi se propagă mai uşor în pădurile pure de răşinoase şi în
special spre sfârşitul verii şi începutul primăverii.
   Comuna Daia Română dispune de o suprafaţă împădurită de 356 Ha. S-au înregistrat incendii de



pădure de mică amploare, dar este posibil, în anumite condiţii, ca aceste incendii să fie de mari
proporţii cu pagube materiale importante şi impact mult negativ asupra mediului.
1.3. Avalanşe
   Avalanşa este un fenomen care se manifestă prin desprinderea unei mase de zăpadă de pe coasta
unui munte şi se rostogoleşte la vale ducând cu sine şi pietrele, copacii, etc.,întâlniţi în cale.
   Pe teritoriul comunei Daia Română nu s-au înregistrat avalanşe şi nici nu există riscul producerii
acestora.
1.4. Fenomene distructive de origine geologică
 1.4.1. Cutremure

Un cutremur este reprezentat de o neasteptată vibraţie a pământului, cauzată de separarea şi 
deplasarea plăcilor tectonice sub suprafaţa pământului. Cutremurele, în funcţie de intensitate, pot 
avea ca efect prăbuşirea clădirilor şi a podurilor, întreruperea liniilor de telecomunicaţii şi de 
electricitate, producerea incendiilor, exploziilor şi alunecărilor de teren. Cutremurele mai pot cauza,
de asemenea, modificări ale mediului şi imense valuri în oceane, asa-numitele tsunami, care străbat 
distanţe mari în apă până când lovesc şi devastează regiunile de coastă întalnite în cale. Deşi ştiinţa 
este preocupată în permanenţă de perfecţionarea mijloacelor de predictibilitate a 

seismelor, în prezent, acest fenomen poate fi anunţat, prin intermediul unei aparaturi sofisticate, cu 

doar câteva zeci de secunde înainte de a se produce.

Comuna Daia Română se găseşte într-o zonă liniştită din punct de vedere seismic, prognoza 
pentru intensitatea unor eventuale astfel de fenomene fiind mai mică de VII pe scara MSK.

1.4.2. Erupţii vulcanice

          Pe teritoriul României nu se află vulcani (există doar vulcani noroioşi) aceştia găsindu-se pe 
Continentul Europei şi pe alte continente. Ca urmare nu există pericolul revărsării de lavă vulcanică 
şi producerii unor situaţii de urgenţă datorate acestui fenomen.

          Există totuşi pericolul, în cazul erupţiilor vulcanice, formării norilor de cenuşă vulcanică care 
pot fi antrenaţi de curenţii de aer atmosferic pe teritoriul României fapt ce periclitează traficul 
aerian şi pot genera ploi nocive pentru atmosferă, animale, plante, sol, ape de suprafaţă şi subterane.

1.4.3.   Alunecări / prăbuşiri de teren

Alunecările de teren se produc pretutindeni, având loc când mase de piatră, pământ sau 
noroi se deplasează în jos, pe o pantă. Alunecările de teren pot antrena mase mici sau mari de 
pământ şi roci şi se pot deplasa cu viteze diferite. Sunt declanşate de furtuni, ploi abundente, topirea
zăpezii, defrisări, cutremure, erupţii vulcanice, incendii sau prin modificări ale terenului produse de 
oameni. 
      Alunecările de noroi sunt râuri de piatră, pământ şi alte materiale saturate cu apă. Ele iau naştere
când apa se acumulează rapid în sol, în timpul ploilor masive sau în urma topirii bruşte a zăpezii, 
transformând pământul într-un torent de noroi şi alte materiale. Acestea se pot deplasa rapid în josul
pantei sau prin canale şi pot lovi la viteze de avalansă, fără avertisment sau cu un preaviz foarte 
scurt. Pot să se deplaseze câtiva kilometri de la sursă, crescând în mărime, antrenând copaci, 
bucăţi mari de piatră, maşini şi alte materiale aflate în cale. 
    Măsuri de stopare sau încetinirea alunecărilor:
    • lucrări de drenaj;
    • reducerea gradului de încărcare cu construcţii;
    • limitarea utilizării agricole;
    • împădurirea părţii superioare a versanţilor.
         Secţiunea  a   2 – a  Analiza riscurilor tehnologice
2.1. Riscuri industriale
   Pe teritoriul comunei Daia Română nu se regăsesc agenţi economici-sursă toxică care : produc, 
prelucrează, manipulează, depozitează sau utilizează substanţe toxice industriale care pot contamina
mediul înconjurător în caz de accident şi care să fie obligat să întocmească Planul de caţiune în caz 



de accident.
2.2.Riscuri de transport şi depozitare produse periculoase
2.2.1. Transport rutier
   Teritoriul comunei Daia Română este străbătut de drumul judeţean DJ 106 K. Întrucât pe teritoriul
comunei nu sunt agenţi economici care folosesc substanţe periculoase nu există pericolul apariţiei 
unui accident chimic major sau a unei poluări accidentale.
    S-au înregistrat accidente de circulaţie în urma cărora sau produs rănirea  uşoară a persoanelor, 
alături de pagubele materiale rezultate.
2.2.2. Transport feroviar – nu cazul
2.2.3. Transport fluvial şi maritim – nu cazul
2.2.4. Transport aerian – nu ecazul
2.2.5. Transport prin reţele magistrale – nu e cazul.
2.3. Riscuri nucleare  

Accidentul   nuclear  reprezintă  răspândirea  necontrolată  a  unor  cantităţi  apreciabile  de
substanţe 

radioactive în afara incintei unei instaalaţii nucleare sau a amplasamentului acesteia, iradiind sau
contaminând  în  acest  fel  populaţia  şi  mediul  înconjurător  peste  limitele  maxime  admise.
Principalele surse de risc nucear sunt : centralele nuclearo – elecrice, reactoarele şi unele instalaţii
nucleare din institutele de cercetare ştiinţifică, unele categorii  de sateliţi artificiali care folosesc
reactoare nucleare pentru asigurarea energiei necesare, etc.

Radiaţiile radioactive reprezintă sursa de pericol în caz de accident nuclear. Acestea sunt
emise  în  mod  spontan  din  substanţele  eliberate  din  accidentul  nuclear.  Acestea  au  capacitatea
variabilă de penetrare în mediu şi organism şi transportă energie pe care o transferă parţial sau total,
la contactul cu organismul şi mediul. Aceste radiaţii nu sunt sesizate de către organele de simţ,
acţionând asupra organismului prin : - iradiere externă ;
                                - iradiere  internă ,   atunci  când   s-a  inhalat  sau  ingerat  aer ,
apă  sau  alimente   contaminate radioactiv.
    Iradierea peste anumite valori critice de energie transferată, provoacă tulburări în funcţionarea
organismului – „ boala de iradiere „. Puterea acestor radiaţii este diminuată sau anulată de diferite
obstacole din metal (oţel, plumb, etc), beton, lemn, pământ, etc.
    Comuna Daia Română nu se află într-o zonă cu risc de accident nuclear dar poate fi contaminată
radioactiv de la alte obiective aflate la mare distanţă şi la care s-a produs un accident nuclear (nori
radioactivi, ploaie radioactivă, ape contaminate etc.)
     Riscuri poluări ape
   Componenta  hidrografică  principală,  Valea  Dăii,  nu  a  fost  poluată  cu  substanţe  chimice
periculoase neexistând  riscul unei poluări accidentale datorată transportului pe raza comunei de
substanţe  periculoase  şi  deversarea  acestora  în  râu  în  urma  unui  accident.  Poluarea  poate  fi
determinată şi intenţionat de către persoane iresponsabile sau răuvoitoare.
2.4. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
   Există riscul produceri prăbuşirii de construcţii, instalaţii şi amenajări în cazul producerii unor
cutremure, alunecări de teren sau în cazul apariţiei eşecului utilităţilor publice.
   Pe raza comunei nu s-au înregistrat prăbuşiri de construcţii. Acest risc trebuie avut permanent în
vedere
ţinând cont de faptul că există zone cu alunecări de teren, cutremurele fiind imprevizibile ca timp,
magnitudine şi intensitate.
2.5. Eşecul utilităţilor publice
   Există riscul întreruperii alimentării cu energie electrică, parţial sau total, datorată unui accident
sau a unei avarii. Afectează instituţiile publice, agenţii economici şi populaţia.
2.7. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos
   Pe raza comunei Daia Română nu s-au înregistrat astfel de fenomene dar există riscul căderii unor
obiecte din atmosferă datorate acidentelor aviatice, dezintegrării în atmosferă a aparatelor de zbor
etc. precum şi căderii din cosmos a meteoriţilor sau bucăţi din aceştia ca urmare a dezintegrării etc.



2.8. Muniţie neexplodată
   Există riscul identificării unor elemente izolate.
             Secţiunea a 3 – a – Analiza riscurilor biologice

3.1. Epidemii

Acest fenomen se accentuează pe timpul unor dezastre de mare amploare sau lungă durată.
De-a lungul anilor bolile care au evoluat pe teritoriul comunei sunt:
- meningita acută virală;
- boala diareică acută la copiii din colectivităţi;
- hepatita acută epidemică;
- rujeola la adolescenţi ;
- varicela;
- viroze şi gripe specifice sezonului rece.
Aceste boli au fost în scădere, focarele  fiid oprite la timp, datorită măsurilor ferme intreprinse.
În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei unor boli, care dacă nu sunt oprite
în faza incipientă pot deveni epidemii. Acestea sunt: holera, hepatita acută de tip B, febra tifoidă,
leptospiroza, trichinoza. Riscul apariţiei epidemiilor este facilitat în toate cazurile de igiena precară.
Având în  vedere  posibilităţile  multiple  de  apariţie  şi  evoluţie  rapidă  a  bolilor  care  pot  deveni
epidemii,  s-a  întocmit  “  Planul  de  protecţie  şi  intervenţie  în  caz  de  epidemii  “ care  cuprinde
principalele măsuri profilactice şi de intervenţie.
Planul de protecţie şi intervenţie este gestionat de către Direcţia de Sănătate Publică Alba.
3.2. Epizootii
Gestionarea şi managementul măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii sunt asigurate
de Direcţia Sanitară Veterinară Alba şi medicul veterinar de circumscripţie.
Bolile la animale care au evoluat în decursul mai multor ani ani pe teritoriul comunei sunt:
- trichinoza;
- pesta porcină ;
- holera aviară
- leucoza enzootica bovină;
- anemia infecţioasă a solipedelor ;
- rabia 

Boli cum sunt trichinoza şi rabia sunt transmisibile la om, dar fenomenul nu s-a produs deoarece s-a
intervenit promt şi operativ. De asemenea evoluţia bolilor a fost stopată la timp fapt pentru care nu
s-au transformat în epizootii.
În cazul unor dezastre de mari proporţii şi lungă durată pot apare şi evolua urmatoarele boli (la
animale) care se pot transforma în epizootii:
- febra aftoasă;
- blue tongue (boala limbii albastre);
- antraxul. 
           În cazul apariţiei epizotiilor  trebuie avut în vedere şi posibilitatea apariţiei unei/unor
zoonoze.
          3.3. Otrăviri prin consumul de ciuperci şi infectare
       Riscul otrăvirilor prin consumul de ciuperci necomestibile (otrăvitoare) apare de primăvara şi 
până toamna pentru persoanele neavizate. Nu s-au semnalat cazuri de intoxicare cu ciuperci pe raza 
comunei Daia Română.

      Infectarea persoanelor şi animalelor cu nitriţi şi nitraţi este riscul care provine din consumul de 
apă de

la fântânile în a căror izvoare s-au infiltrat, datorită ploilor, substanţe chimice periculoase provenind
din îngrăşămintele chimice administrate pe terenurile agricole.

        Secţiunea a 4 – a – Analiza riscurilor de incendiu



             Incendiile au cauze multiple printre care enumerăm: factorul uman (neglijenţe, 
nerespectarea normelor, improvizaţii, copii nesupravegheaţi, rea voinţă, etc.), autoaprinderi, 
explozii, trăsnet, scurtcircuite electrice, scurgeri de gaze şi lichide inflamabile şi uşor inflamabile, 
accidente rutiere, feroviare, aviatice, arderi necontrolate etc. Pe teritoriul comunei Daia Română s-
au înregistrat incendii la locuinţe, anexe gospodăreşti, depozite de furaje, afumători, magazii de 
cereale, împrejmuiri, incendii de pădure. Cauzele incendiilor au fost întodeauna generate de factorul
uman, fenomene meteorologice periculoase (trăsnet), defecţiuni la instalaţiile electrice. Pentru 
reducerea riscului de incendiu trebuie intensificate controalele în gospodăriile populaţiei,instituţiilor
subordonate, activitate de informare asupra

cauzelor şi pericolelor de incendiu.

            Nu s-au înregistrat  inendii în masă şi riscul apariţiei unui astfel de incendiu este redus.         

          Secţiunea a 5 – a – Analiza riscurilor sociale

Riscuri sociale majore pot apare în cazul unor aglomerări de persoane. Evenimente care pot 
crea situaţii de pericol pot apare cu ocazia spectacolelor în aer liber sau desfăşurate în sălile de 
spectacol ale căminelor culturale  din comună. În ultimii 10 ani nu s-au înregistrat mişcări sociale.

        Secţiunea a 6 – a – Analiza altor tipuri de riscuri

          Pe teritoriul comunei s-au îregistrat salvări de persoane care au rămas blocate în şanţuri, 
animale căzute înt groapi capcană pentru vânat, persoane lovite de trăsnet, persoane rătăcite şi altele
de acest gen.

CAPITOLUL IV  -  ACOPERIREA   RISCURILOR

Secţiunea 1 – Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie     

            Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie - intervenţie constă în 
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, 
definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare 
la condiţiile viitoare, selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, 
luarrea deciziei şi

precizarea / transmiterea acesteia la structurile proprii şi celor de cooperare.

Evitarea  manifestării  riscurilor,  reducerea  frecvenţei  de  producere  ori  limitarea
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:
    a)  monitorizarea  permanentă  a  parametrilor  meteo,  seismici,  de  mediu,  hidrografici  etc.  şi
transmiterea datelor la autorităţile competente ;
    b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă ;
    c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol ;
    d) exerciţii şi aplicaţii.

Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor
sunt:
    a) controale şi inspecţii de prevenire ;
    b) asistenţa tehnică de specialitate ;
    c) informarea preventivă ;
    d) pregătirea populaţiei ;
    e) constatarea şi propunerea spre sancţionare a încălcărilor prevederilor legale ;
    f) alte forme.

Secţiunea a 2 – a – Etapele de realizare a acţiunilor
 - Predezastru – înainte de producerea dezastrului 
- Pe timpul producerii dezastrului 
- Postdezastru – după dezastru 



- Acţiuni pe termen lung 
PREDEZASTRU 

Activităţiile din această fază se desfăşoară cu scopul de a asigură : realizarea şi aplicarea
măsurilor  /acţiunilor  de  previziune  (prognoză)  şi  prevenirea  urmărilor  dezastrelor;  protecţia
oamenilor, animalelor, resurselor, bunurilor şi valorilor materiale şi culturale; concepţia şi condiţiile
de realizare a intervenţiei; acţiunile pe termen lung. 
ACTIVITĂŢII : 

1. indentificarea, localizarea şi inventarierea surselor de risc pe baza : studiului zonei seismice;
caracteristicile  cursurilor  de  apă  şi  construcţiilor  hidrotehnice;  condiţiilor  geologice  şi
hidrogeologice; amplasarea obiectivelor de risc (nuclear, chimic, etc).
2. urmărirea evitării efectelor distructive prin: analiza amplasamentelor şi a condiţiilor existente;
restricţii  asupra  activităţilor  în  zonele  de  risc;  interdicţii  pentru  noi  amplasamente;  urmărirea
respectării  cadrului legal  de proiectare,  execuţie,  comportare şi  exploatare;  urmărirea existenţei,
comletării şi adoptării sistemelor de notificare –informare, supraveghere şi control. 
3.  evaluarea  riscului  şi  urmării  (amplorii)  dezastrelor  având  în  vedere:  frecvenţa  şi
caracteristicile  dezastrelor  posibile  /  probabile  ;  stabilirea  /determinarea  vulnerabilităţii  în  toate
domeniile : oameni, animale, resurse,bunuri şi valori materiale, mediului înconjurător, implicaţii
sociale şi morale ; costuri implicate; stabilirea măsurilor pentru prognozarea/previziunea dezastrelor
şi mai ales a urmărilor acestora prin analiza condiţiilor geografice, geologice, meteorologice (de
vreme), structură economică, urbanism, structură demografică, resurse (necesar şi posibilităţi). 
4. urmărirea realizării unor măsuri şi acţiuni de corecţie a caracteristicilor şi condiţiilor de 
funcţionare/exploatare în vederea diminuării şi eliminării vulnerabilităţii prin: consolidare şi 
refacere; reutilizare şi retehnologizare; investiţii noi în locul celor vulnerabile, care nu se mai pot 
corecta; refaceri, amenajări ale unor condiţii de mediu 

5. realizarea, completarea şi adoptarea structurilor organizatorice (şefi,  inspectori, comisii,
formaţii,  etc.)  la  toate  nivelurile  care  să  asigure  planificarea,  conducerea  şi  coordonarea
activităţilor în situaţii de urgenţă :  stabilirea structurilor organizatorice; încadrarea cu personal
corespunzător. 
6.  elaborarea concepţiei  de realizare a acţiunilor de protecţie-intervenţie  prin:  identificarea
acţiunilor  de  protecţie  –  intervenţie  pe  tipuri  de  risc;  elaborarea  concepţiei  de  desfăşurare  a
acţiunilor de intervenţie, a celorlalte documente de conducere; elaborarea măsurilor de asigurare
logistică  a  acţiunilor  de  intervenţie;  stabilirea  responsabilităţilor  şi  a  măsurilor  pentru  întreaga
structură  organizatorică;  stabilirea  măsurilor  şi  acţiunilor  de  protecţie  a  oamenilor,  animalelor,
resurselor, bunurilor şi valorilor materiale 
7. asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării sistemului de protecţie –
intervenţie: stabilirea necesarului de resurse materiale şi financiare; stabilirea căilor şi modalităţilor
de asigurare a resurselor; planificarea acestora 
8. asigurarea instruirii/pregătirii/ antrenării organismelor /organelor de conducere şi execuţie
destinate intervenţiei în situaţii de urgenţă şi a populaţiei: stabilirea categoriilor de organisme şi
personal care trebuie instruite şi pregătite; elaborarea planurilor de pregătire; stabilirea formelor de
instruire/pregătire;  asigurarea  resurselor  materiale  şi  financiare  necesare;  desfăşurarea  instruirii/
pregătirii/ antrenării organelor de conducere şi de execuţie, precum şi a populaţiei 
9. stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea acţiunilor de protecţie-intervenţie, pe
etape: stabilirea domeniului şi scopului acestor reguli; elaborarea regulilor de comportare; stabilirea
unor limite şi valori de referinţă pentru risc şi vulnerabilitate 
PREVENIREA. 
În scopul reducerii gravităţii consecinţelor evenimentului precum şi pentru a elimina sau diminua
pericolul unei eventuale situaţii de urgenţă se vor realiza următoarele acţiuni de prevenire: 
-  Evitarea  –  prin  respectarea  criteriilor  privind  amplasarea  şi  construirea  în  zona  de  risc,
respectarea normativelor de proiectare, execuţie şi exploatare; 



-  Minimizarea  –  prin  realizarea  unor  construcţii,  consolidări,  amenajări,  dotări  suplimentare
destinate să reducă riscul: 
- Corectarea – prin realizarea unor amenajări, consolidări, completarea condiţiilor de mediu care să
diminueze efectele; 
- Realizarea structurilor organizatorice necesare desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie; 
- Asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare; 
- Întocmirea planului de protecţie şi intervenţie pe tipuri de risc ; 
- Instruirea şi educarea formaţiunilor care vor desfăşura acţiuni de protecţie-intervenţie şi a
populaţiei privind modul de comportare. 
PROTECŢIA. 

Pentru  a  asigura protecţia,  în  etapa predezastru se  vor  realiza  următoarele  măsuri  şi
acţiuni: 
- înştiinţarea ; 
- informarea ; 
- alarmarea ; 
- protecţia individuală şi familială ; 
- protecţia colectivă ; 
- profilaxia – pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi declanşarea unor epidemii şi epizootii ; 
- organizarea şi planificarea asistenţei medicale ; 
- supraveghere şi control ; 
- protecţia bunurilor, valorilor materiale şi a animalelor ; 
- respectarea regulilor de comportare privind protecţia individuală şi colectivă. 

ÎN TIMPUL DEZASTRULUI 
Activităţile  pe  timpul  producerii  dezastrului  se  desfăşoară  cu  scopul  de  a

asigura  avertizarea  despre  producerea  evenimentului  în  vederea  minimizării  şi
realizării protecţiei. 
ACTIVITĂŢII

1. asigurarea înştinţării, informării şi alarmării prin : completarea şi pregătirea mijloacelor de
înştiinţare, informare şi alarmare; menţinerea în stare de operativitate a sistemului de înştiinţare,
informare  şi  alarmare;  culegerea/primirea  datelor  şi  informaţiilor  despre  situaţia  de  urgenţă  ;
alarmarea,  constituirea şi informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei  Daia Română, precum şi a personalului  S.V.S.U. în vederea convocării  lor,  raportarea
datelor preliminare Centrului operaţional al I.S.U.J. Alba. 
2.  analiza  situaţiei  create  în  urma  producerii  unei  situaţii  de  urgenţă  prin:
primirea/centralizarea datelor şi informaţiilor despre situaţia produsă ; supravegherea şi controlul
surselor de risc ; informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în legătură cu
situaţia  creată  ;  evaluarea  pierderilor/distrugerilor  provocate  de  dezastru  ;  stabilirea  celor  mai
urgente  măsuri  de  limitare  a  pierderilor/pagubelor,  cercetarea  şi  căutarea  supravieţuitorilor  ;
stabilirea necesarului de forţe şi mijloace pentru lichidarea urmărilor dezastrului 
3. luarea hotărârii pentru intervenţie prin: aprobarea rapoartelor de documentare a membrilor
Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română; stabilirea măsurilor precise, cu
termene şi responsabilităţi precise ; măsuri pentru funcţionarea oportună a fluxului informaţional;
redactarea dispoziţiei pentru trecerea la aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie stabilite şi
transmiterea acesteia la subunităţile de intervenţie şi operatori economici. 
4. asigurarea protecţiei  individuale şi familiale:  urmărirea realizării  măsurilor şi acţiunilor de
pregătire  a  locuinţei/gospodăriei  ;  aplicarea  măsurilor  şi  acţiunilor  de  protecţie  individuală  şi
familială 
5.  urmărirea  asigurări  măsurilor  de  protecţie  colectivă  (de  grup): stabilirea  măsurilor  şi
acţiunilor  de protecţie  colectivă (de grup),  urmărirea asigurării  materiale  a acestora şi  aplicarea



corectă a acestora ; aplicarea restricţiilor de acces, circulaţie şi consum 
6. urmărirea asigurării acţiunilor de protecţie a oamenilor, animalelor, bunurilor şi valorilor
materiale prin: evacuare-relocare, asigurarea condiţiilor şi resurselor necesare evacuării şi relocării,
conform prevederilor planurilor de evacuare; desfăşurarea acţiunilor de evacuare şi relocare.
7. limitarea împiedicării extinderii precum şi înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă  : se
vor realiza măsuri şi acţiuni şi protecţie individuală, de grup, precum şi pentru protecţia bunurilor
materiale.  Pe timpul producerii  dezastrelor, în funcţie de situaţie şi de gradul de urgenţă se pot
executa următoarele acţiuni de : 

Protecţie 
- proteţia individuală ; 
- protecţia familială ; 
- protecţia colectivă ; 
- supraveghere, control ; 
- alarmare (în cazul surprinderii la inundaţii şi accidente chimice) ; 
- evacuare ; 
- restricţii ; 
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei. 

Intervenţie: 
- cercetare-control ; 
- deblocare-salvare ; 
- prim-ajutor şi transport victime ; 
- asistenţă medicală de urgenţă, spitalizare ; 
- înlăturarea avariilor la instalaţii ; 
- sprijiniri, consolidări ; 
- evacuare/relocare ; 
- pază, ordine, îndrumarea circulaţiei ; 
- asigurarea deplasării transporturilor în zonele afectate. 
POSTDEZASTRU 

Activităţile din această perioadă urmăresc asigurarea măsurilor de protecţie şi a
acţiunilor pentru localizarea şi înlăturarea dezastrului cu scopul de salvarea oamenilor
şi diminuarea pierderilor. 
Activităţii
1. desfăşurarea activităţilor specifice de conducere pe care le desfăşoară Comitetul pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română : culegerea de date, analiză, elaborarea deciziilor şi
transmiterea  dispoziţiilor  pentru  intervenţia  forţelor  destinate  pentru  intervenţie;  înştiinţarea
comitetelor,  formaţiilor şi  operatorilor  economici  implicaţi;  coordonarea şi  asigurarea cooperării
între  forţele  de  intervenţie;  notificarea  dezastrului;  informarea  permanentă  a  populaţiei  prin
folosirea mass-media şi a mijloacelor
proprii. 
2.  cercetarea  –  căutarea  cu  ajutorul  elementelor  de  cercetare  ale  protecţiei  civile  şi
subunităţilor specializate pentru: depistarea-supravieţuitorilor  şi  victimelor  (avarii  la  reţele  de
utilităţi; distrugerilor la clădiri; căilor de acces blocate); prevenirea altor pericole complementare. 
3.  supravegherea  şi  controlul  zonelor  afectate  pentru: stabilirea  priorităţilor,  organizarea
cooperării între forţele participante. 
4.  asistenţa  medicală  şi  psihologică prin: acordarea  primului  ajutor,  a  ajutorului  medical  de
urgenţă pentru oameni şi animale; transportul răniţilor şi spitalizarea acestora; asigurarea măsurilor
de profilaxie în vederea împiedicării şi declanşării unor epidemii şi/sau epizootii. 
5. asigurarea asistenţei sinistraţilor prin: organizarea evacuării, transportului, cazării şi hrănirii la
locurile de relocare, organizarea transportului şi distribuţiei apei potabile, alimentelor şi articolelor
de îmbrăcăminte şi încălţăminte 
6.  realizarea  măsurilor  de  pază  şi  ordine prin: restricţii  ale  circulaţiei  în  zonele  afectate;
asigurarea pazei obiectivelor importante; îndrumarea circulaţiei 



Asistenţa religioasă şi a mijloacelor de comunicare cu rudele 
Specificul  acestei  etape  îl  constituie  executarea  intervenţiei pentru  limitarea  şi  lăturarea

urmărilor. 
Acţiunile de intervenţie se declanşează luându-se în considerare: 

- caracterul evenimentului dezastrului (instantaneu sau progresiv) ; 
- situaţia posibilităţilor de acţiune ; 
- complexitatea evenimentului. 
ACŢIUNI PE TERMEN LUNG. 

În  scopul  înlăturării  efectelor  inundaţiilor  sau  furtunilor  se  stabilesc  şi  se  planifică  pe
urgenţe, în funcţie de nevoile social-economice şi de siguranţă a populaţiei, acţiuni pe termen lung,
astfel : 
a) Relocare 

Prin  această  acţiune  se  vor  asigura  condiţiile  de  locuit  şi  activitate  a
persoanelor sinistrate a căror locuinţă a fost distrusă sau este de nelocuit. 
b) Refacere-reconstrucţie 

Acţiunea de refacere-reconstrucţie cuprinde următoarele: 

- expertizare ; 
- planificarea şi executarea demolării construcţiilor distruse şi a celor avariate care nu mai asigură
siguranţă pentru folosire ; 
- curăţarea zonelor blocate de dărâmături ; 
- înlăturarea avariilor la căile de comunicaţii rutiere,  reţeaua gospodăriei comunale ; 
- consolidarea unor locuinţe şi a altor categorii de construcţii pentru a asigura utilizarea în condiţii
de siguranţă ; 
- refacerea unor construcţii de interes public şi privat, clădiri administrative, cultural-sociale, 
dispensare, şcoli, etc.; 

-  construirea  unor  locuinţe  şi  edificii  de  interes  administrativ  şi  social-cultural,  în  locul  celor
demolate; 
c) Reabilitare. Restabilire. 

Acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul comunei în scopul de a readuce în
stare de funcţionare normală activităţile publice, sociale, economice, prin: 
- reactivarea instituţiilor administraţiei publice, dispensarelor, şcolilor şi celorlalte instituţii şi unităţi
afectate; 

- reluarea activităţilor de producţie; 
- restabilirea capacităţii de acţiune a sistemului de protecţie – intervenţie. 
D) MENŢINEREA CONDIŢIILOR DE SIGURANŢĂ. 

În scopul de a menţine condiţiile de siguranţă pentru eventualele efecte târzii
ale inundaţiilor, furtunilor, înzăpezirilor, accidentelor de toate felurile, se va continua
desfăşurarea următoarelor activităţi: 
- controlul şi supravegherea situaţiei hidrometeorologice; 
- controlul factorilor de mediu; 
- restricţii de consum a apei, alimentelor; 
- restricţii de circulaţie; 
- pază, ordine şi îndrumarea circulaţiei; 
- prevenirea şi stingerea incendiilor; 
- prevenirea epidemiilor/epizootiilor. 

Acţiunea se desfăşoară de către membrii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Daia Română  şi formaţiunile specializate ale S.V.S.U. 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă organizează după producerea dezastrelor,



echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea rapidă a efectelor
şi a pagubelor produse, în vederea comunicării acestora eşaloanelor superioare şi iau
sau propun măsuri pentru asigurarea funcţiilor vitale. 

Secţiunea a 3 – a – Faze de urgenţă a acţiunilor
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor

voluntare şi profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:
    a)  urgenţa I -  asigurată  de Serviciul  Voluntar  pentru  Situaţii  de Urgenţă al  comunei  Daia
Română;
    b) urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Unirea
„ al Judeţului Alba ;
    c) urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe ;
    d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă
durată.

Secţiunea a 4 – a – Acţiunile de protecţie şi intervenţie
A) INFORMARE: 

Informarea preşedintelui Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Daia
Română despre eminenţa apariţie/ producere a unei situaţii de urgenţă . 

Informarea  se  realizează  de  către  şeful  Centrului  operativ  şi/sau  operatorii
economici conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de monitorizare
a pericolelor şi riscurilor specifice. 
B) ÎNŞTIINŢARE: 

Înştiinţarea se realizează cu scopul de a activa: 
- Centrul operativ cu activitate temporară 
- Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română; 
- Organismele şi operatorii economici implicaţi în acţiune; 
- Formaţiunile destinate să intervină. 
C) Avertizarea populaţiei 

În scopul prevenirii instalării panicii şi pentru a se asigura realizarea măsurilor de protecţie
şi respectarea regulilor de comportare, populaţia va fi informată despre situaţia creată prin sisteme
şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică . 

Sistemele  şi  mijloacele  tehnice  de  avertizare  şi  alarmare  publică  se  pun în
funcţiune parţial din punctul de comandă municipal, de la punctele de sirenă şi/sau
operatorii economici, conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de
monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. 

Informarea se realizează la ordinul preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Daia Română, de către persoana desemnată ca purtător de cuvânt şi relaţii cu mass-media
din primărie sau Şeful Centrului operativ cu activitate temporară, după caz.
D) CĂUTAREA, CERCETAREA ŞI EVALUAREA EFECTELOR NEGATIVE . 

Acţiunea  se  execută  în  zona  afectată  în  scopul  de  a  stabili  amploarea
dezastrului şi urmările acestuia. 

Se execută de către formaţiunile specializate, regiile autonome, poliţie, unităţile militare şi
operatorii economici. 

Datele obţinute sunt centralizate la Centrul operativ cu activitate temporară care informează
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română şi raportează Cerntrului Operaţional
Judeţean din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 



E) Notificarea 
Activitatea de notificare se desfăşoară în scopul de a informa eşalonul superior

despre producerea şi urmările dezastrului. 
Activitatea se realizează de către Centrul operativ cu activitate temporară al  comitetului,

transmiţându-se date despre dezastru şi eventual, solicitându-se sprijin material, financiar sau de
altă natură. 
F) DEBLOCARE, DESCARCERARE ŞI SALVAREA PERSOANELOR . 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul: 
- salvării victimelor de sub dărâmături sau din locurile în care au rămas blocate ; 
- deblocarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare ; 
- asigurarea condiţiilor de supravieţuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor) ; 
- limitarea avariilor ; 
- salvarea bunurilor materiale şi animalelor ; 

Acţiunea  se  desfăşoară  cu  3  echipe  din  compunerea  S.V.S.U.  şi  formaţii  ale  instituţilor
prevăzute  să  intervină  la  fiecare  funcţiie  de  sprijin  conform  prevederilor  HG  nr.  2288  din
09.12.2004, dimensionate în funcţie de amploarea dezastrului. 

G) EVACUAREA PERSOANELOR, POPULAŢIEI SAU BUNURILOR PERICLITATE : 

Acţiunea de evacuare se execută din zonele afectate în locaţiile stabilite. 
Pe timpul acestei activităţii se va urmării cu precădere : 
- asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere  în locurile în care acestea vor fi evacuate
şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie ;
- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare ;
- evidenţa populaţiei evacuate ;
- asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate ; 
- instalarea taberelor de sinistraţi ;
- recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate (fiecare unitate pentru bunurile proprii) ; 
- evacuarea animalelor ;
- evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu; 
- evacuarea valorilor de tezaur ;
- evacuarea şcolilor, casei de copii ; 
- securitatea şi paza zonelor evacuate şi a taberelor de sinistraţi ;
- controlul şi dirijarea circulaţiei;
- evacuarea fondului arhivistic naţional; 

Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată, la persoanele
ale căror locuinţe au fost avariate şi nu mai pot fi locuite până la refacere. 

Cazarea sinistraţilor se asigură în cămine şcoli,  sau alte spaţii în care se pot asigura condiţii
de cazare şi hrănire, asistenţă medicală şi socială. 

Conducerea  acţiunilor  de  evacuare  se  face  de  către  membrii  Centrului  de  conducere  şi
coordonare  a  evacuării.  Acţiunile  de  adunare  şi  îmbarcare  se  realizează  de  membrii  punctului
prevăzut  a  se  constituii,  de asemenea  debarcarea,  primirea şi  repartiţia  sinistraţilor  se  face  de
membrii  punctulu constituit în acest scop , situaţia lor fiind detaliată în cadrul Planului de evacuare
în situaţii de urgenţă 

Acţiunile în teren se desfăşoară de către personalul Serviciul Voluntar pentru Situaţii  de
Urgenţă,  şi formaţiunile specializate ale instituţilor prevăzute să intervină conform funcţiilor de
sprijin. 
h) Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
Prim-ajutor medical 

Acţiunea se  desfăşoară în  zona afectată  în  urma situaţiei  de urgenţă  pentru



salvarea victimelor şi transportul răniţilor. 
Participă formaţiuni ale S.V.S.U. şi formaţiuni specializate conform repartiţiei funcţiilor de

sprijin . Acestea amenajează puncte de adunare răniţi (P.A.R.). 
Pe timpul acestei activităţii se va urmări cu precădere: 

 - asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă ; 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă ; 
- acordarea primului ajutor premedical ( echipajele de prim ajutor de pe unităţile de descarcerare ale
subunităţilor de pompieri, echipele S.V.S.U. şi Crucea Roşie) ; 
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical ; 

Acţiunea  se  desfăşoară  în  afara  zonei  de  distrugeri  cu  scopul  de  a  asigura  recuperarea
(însănătoşirea) victimelor, prin: 
- primirea şi trierea răniţilor aduşi de formaţiunile specializate care au acordat ajutorul premedical; 
- completarea ajutorului medical al răniţilor sosiţi de la P.A.R.; 
- tratamentul medico-chirurgical de urgenţă în focar (PAR) şi la spital; 
- spitalizarea. 

Acţiunile  se  desfăşoară  de  către  formaţiunile  specializate  ale  instituţilor
prevăzute să intervină, conform funcţiilor de sprijin repartizate cu responsabilităţi de
monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice şi a 2 echipe medicale ale S.V.S.U. 
i) Prevenirea îmbolnăvirilor în masă 

Se desfăşoară în zona afectată  cât  şi  în afara acesteia în  scopul de a asigura prevenirea
apariţiei unor epidemii sau epizootii, ca urmare a prezenţei cadavrelor, reziduurilor menajere şi altor
factori de pericol, şi constă în: dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, vaccinări şi admninistrarea unor
antidoturi, controlul şi supravegherea calităţii surselor de apă, de alimentare şi a factorilor de mediu;
interdicţii sau restricţii de consum; declararea stării de carantină. 

Acţiunea se desfăşoară de către formaţii de specialitate ale Autorităţii de Sănătate Publică a
Judeţului Alba, Protecţia Mediului, Direcţia Sanitară Veterinară Alba. 
J) PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR. 

Acţiunea se desfăşoară în zona afectată în scopul de a asigura: 
-  prevenirea  apariţiei  unor  incendii,  ca  urmare  a  avarierii/distrugerii/suprasolicitării  instalaţiilor
electrice, de gaze, sau a unor ambalaje cu materiale combustibile ; 
- localizarea şi stingerea incendiilor apărute. 
Acţiunea se organizează şi conduce de către forţele specializate ale Grupului de pompieri din cadrul
I.S.U.J Alba . 
K) ASIGURAREA TRANSPORTULUI FORŢELOR ŞI MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE, 

PERSOANELOR EVACUATE ŞI ALTOR RESURSE 

Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel: 
- asigurarea transportului  necesar pentru realizarea evacuării ;
- stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen de 2 ore
de la declararea stării de urgenţă ; 
- realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în
termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă ;
- asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate ;
- supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto ;
- controlul şi evidenţa auto-evacuării ;
- transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă şi asigurarea logistică a acestora. 

Acţiunile  se  desfăşoară  de  către  operatorii  economici  de  profil,  conform



protocoalelor stabilite între aceştia şi C.L.S.U. al comunei Daia Română.
l) Paza, ordinea, îndrumarea circulaţiei, restricţii de circulaţie 

Acţiunea se desfăşoară în zonele afectate şi  în afara acestora, în locurile de
adunare şi cazare ale sinistraţilor pe itinerariile de deplasare a forţelor de intervenţie,
în zona de carantină, în scopul de a asigura: 

- deplasarea fluentă şi rapidă a forţelor şi mijloacelor de intervenţie ; 
- desfăşurarea eficientă a acţiunilor de transport şi evacuare a răniţilor şi sinistraţilor ; 
-  interzicerea  accesului  în  zona  de  restricţie  a  persoanelor  şi  mijloacelor  neautorizate  sau
neimplicate în acţiuni de intervenţie ; 
- evitarea pericolelor de accidente de circulaţie ; 
- înlăturarea pericolului de înstrăinare a unor bunuri sau valori materiale publice sau particulare ; 
- evitarea desfăşurării unor acţiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol. 

Acţiunile se desfăşoară prin dispoziţia Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Daia Română şi  se organizează şi conduce de către :  Inspectoratul de poliţie al  judeţului Alba,
Inspectoratul de jandarmi Alba,  şi comandanţii unităţilor militare primite în sprijin. 

Numărul de persoane necesare desfăşurării acestor activităţi se stabileşte în funcţie de 
amploarea fenomenelor periculoase.

m) Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate 
Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei , astfel: 

- asigurarea apei şi hranei pentru persoane ;
- asigurarea apei şi hranei pentru animale ;
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate
sau evacuate. 

Acţiunile  se  desfăşoară  de  către  formaţiunile  specializate  ale  instituţilor  prevăzute  să
intervină conform funcţiilor de sprijin  şi formaţiuni ale S.V.S.U.
n) Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi 

Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei , astfel: 
-  asigurarea autonomiei  energetice pentru fiecare facilitate  critică de răspuns la  urgenţă,  pentru
minimum 72 ore ;
- asigurarea energiei electrice ; 
- refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice ;
- refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale. 

Acţiunile se desfăşoară de către formaţiuni specializate de la S.C. Electrica şi
formaţiuni ale S.V.S.U. , care dispun de un grup electrogen.
o) Efectuarea depoluării şi decontaminării 

Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel: 
- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie ;
-  aplicarea  măsurilor  de limitare  a  împrăştierii  substanţelor  poluante sau contaminatoare  pentru
asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie ;
- efectuarea depoluării şi decontaminării ;
- stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind
contaminarea teritoriului ;
- stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării ;
- asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru
realizarea decontaminării şi depoluării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor ;
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării
de sănătate a populaţiei ;
- efectuarea decontaminării populaţiei ; 
- realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale ;
-  supravegherea  gradului  de  contaminare,  evaluarea  efectelor  asupra  mediului  şi  depoluarea



cursurilor de apă.
Acţiunile  se  desfăşoară  de  către  formaţiunile  specializate  ale  instituţilor  prevăzute  să

intervină conform funcţiilor de sprijin, formaţiuni ale I.S.U.J. Alba şi o echipă a S.V.S.U.
q) Înhumarea cadavrelor 

Acţiunea  se  desfăşoară  în  zonele  de  distrugeri,  în  timpul  acţiunilor  de  deblocare,  prin
degajarea şi scoaterea cadavrelor de sub dărâmături. 

Cadavrele se depun temporar într-un loc dinainte stabilit pe timpul desfăşurării acţiunilor de
deblocare-salvare, de către conducătorii acţiunilor de intervenţie. 

După identificarea şi întocmirea formalităţilor de deces, cadavrele se înhumează prin grija
familiei şi/sau a primăriei comunei. 
r) Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă 

Acţiunea se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei, astfel :
- acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată ;
- asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă prin resursele şi infrastructura proprie, şi prin Mişcarea
Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie ;
- acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, operatori economici, instituţii şi
unităţi administrativ-teritoriale afectate ;
- stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială ;
- acordarea asistenţei religioase şi sociale ;
- acordarea asistenţei psihologice. 

Acţiunile se desfăşoară de către  personalului  Serviciului  de asistenţă  socială  al  comunei
Daia Română şi o echipă logistică a S.V.S.U.
FORŢE PARTICIPANTE 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă - execută, cu forţe proprii sau în cooperare,
operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare,
adăpostire, căutare-salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă,
transport  de  apă,  iluminat,  protecţie  a  bunurilor  materiale  şi  valorilor  din  patrimoniul  cultural,
acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor
în caz de situaţii de urgenţă. 

Centrul Operativ cu activitate temporară asigură personal de specialitate pentru desfăşurarea
activităţii Punctului de Înştiinţare şi Alarmare – punctul de comandă al comunei Daia Română. 

UNITĂŢILE ŞI SUBUNITĂŢILE MAP.N.: 

Participă cu forţele proprii, cu tehnică şi alte facilităţi la realizarea acţiunilor de
intervenţie, în limita disponibilului şi a prevederilor regulamentare pentru: 
- executarea lucrărilor de amenajare genistică, indiguiri, deblocări căi de acces, demolări, sprijiniri, 
cu personal şi utilaje specifice ; 

- salvarea victimelor ;
- asigurarea cazării, hrănirii şi îmbrăcămintei sinistraţilor în limita disponibilităţilor ; 
- evacuarea, transportul sinistraţilor, alimentelor, altor produse strict necesare populaţiei afectate ; 
- aprovizionarea cu apă potabilă ; 
- asigurarea asistenţei medicale. 

INSPECTORATUL  DE POLIŢIE JUDEŢULUI ALBA (POSTUL DE POLIŢIE AL COMUNEI
DAIA ROMÂNĂ) : 

-  participă  cu  forţele  proprii  şi  tehnica  din  dotare  la  acţiunile  specifice  de  protecţie-
intervenţie, la nivelul comunei ; 

- participă din primele momente la acţiunile de salvare şi evacuare a persoanelor şi valorilor
deosebite aflate în pericol ; 

-  iniţiază  măsurile  ce  se  impun  pe  linia  organizării  circulaţiei  autovehiculelor  stabilind
itinerare de bază şi de rezervă pentru unităţile care îndeplinesc misiuni speciale în zonele afectate



cât şi rute ocolitoare pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier ; 
-  supraveghează îndeaproape acţiunile de evaluare,  depozitare şi asigurare a materialelor

supuse autorizării (arme, muniţii, substanţe toxice, explozive, radioactive) precum şi recuperarea
armamentului şi muniţiei de la deţinătorii legali care au decedat ; 

-  asigură  în  timp  operativ  informaţiile  necesare  organismelor  de  decizie  şi  forţele  de
intervenţie  despre  situaţia  din  raioanele  cu  distrugeri,  în  vederea  creşterii  eficienţei  combaterii
efectelor distructive ; 

-  asigură  priorităţi  de  deplasare  pentru  mijloacele  de  intervenţie  specifice  (pompieri,
protecţie civilă, autosanitare, specialişti, etc,) ; 

-  conlucrează  permanent  cu  organele  de  administrare  a  drumurilor  pentru  delimitarea,
semnalizarea şi degajarea căilor de comunicaţii afectate, în ordinea importanţei ; 

- supraveghează direct şi prin reţeaua informativă realitatea datelor raportate de conducerile
operatorilor  economici  în  legătură  cu  pagubele  cauzate,  pentru  prevenirea  însuşirii  valorilor  şi
acoperirii fraudelor. 
- previne şi combate specula cu produse alimentare, combustibili, medicamente şi alte produse de
strictă necesitate, precum şi stocarea nejustificată a acestor produse. 
Compartimentul de evidenţă a persoanelor (Primăria comunei Daia Română) 
Asigură forţele şi mijloacele necesare pentru identificarea cadavrelor şi evidenţa populaţiei afectate.
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba
Participă cu forţe şi mijloace proprii la realizarea acţiunilor specifice de protecţie-intervenţie ; 
Stabileşte unităţile şi formaţiunile proprii care se planifică pentru realizarea acţiunilor de protecţie-
intervenţie, în mod deosebit pentru : 

-  paza raioanelor de adunare şi cazare a sinistraţilor şi populaţiei evacuate; 
- paza locurilor de adunare a cadavrelor ; 
- paza obiectivelor afectate ; 
- salvarea victimelor din raioanele de distrugeri ; 
- menţinerea ordinii în locurile de adunare a sinistraţilor şi de distribuirea alimentelor

şi îmbrăcămintei ; 
- limitarea accesului populaţiei în zonele afectate. 

Direcţia de Sănătate Publică (Dispensarul medical) 
-  asigură  personalul  şi  aparatura  necesară  gestionării  globale  a  acţiunilor

specifice  de  protecţie-intervenţie  la  nivelul  comunei  pentru  victimele  din  zonele
afectate ; 

- stabileşte şi asigură unităţile medicale şi personalul care urmează a funcţiona în sistemul de
urgenţă în cazul dezastrelor, indiferent de forma de proprietate publică sau privată ; 

- asigură personalul, materialele, medicamentele şi mijloacele necesare pe linie medicală şi
pentru prevenirea epidemiilor. 

Agenţii economici, regiile de interes local şi naţional
-  constituie  şi  asigură  mijloacele  materiale  necesare  pentru intervenţie  şi  le

menţin în stare operativă ;
-  realizează  reţelele  de  monitorizare  şi  control  cu  aparatura  proprie,  specifică  pentru

intervenţie  în  cazul  dezastrelor,  asigură  funcţionarea  mijloacelor  de  transmisiuni-alarmare  din
dotare. 
Execută lucrări şi servicii de interes public în situaţiile de urgenţă ; 
CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE 

Conducerea  acţiunilor  de  protecţie-intervenţie  în  cazul  inundaţiilor,
fenomenelor  meteorologice  periculoase,   se  realizează  de  către  Comitetul  pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română.

Convocarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Daia Română  se va face la
ordinul primarului, care este preşedintele comitetului, pentru a stabili măsurile ce se impun pentru
prevenire, minimalizarea pagubelor şi înlăturarea urmărilor . 



Conducerea acţiunilor de protecţie-intervenţie se va desfăşura pe etape şi va cuprinde : 
- culegerea, centralizarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor despre dezastru ; 

- analiza situaţiei create ; 
- mărime, amploare ; 
- evaluarea urmărilor, pierderilor şi distrugerilor ; 
- evaluarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare ; 
- evaluarea nevoilor de sprijin ; 
- stabilirea celor mai urgente măsuri (alarmare, evacuare, restricţii) ; 
- elaborarea deciziei pentru intervenţie şi transmiterea dispoziţiunilor de intervenţie (acţiune) ; 
- organizarea cooperării ; 
- coordonarea, conducerea şi controlul desfăşurării acţiunilor ; 
- elaborarea sintezelor şi rapoartelor pentru eşaloanele şi organismele interesate ; 
- elaborarea comunicatelor de informare pentru populaţie şi transmiterea lor prin mass-media ; 
- analiza stadiului de realizare a măsurilor stabilite. 

Conducerea se va realiza atât de la nivelul Primăriei comunei Daia Română cât
şi în teren, în zonele afectate. 

Declanşarea sistemului de alarmare se execută în situaţia existenţei pericolului de inundaţii,
când la principalii parametrii măsuraţi şi la observaţiile efectuate, s-au atins brusc praguri critice de
periculozitate. 

Responsabilităţile privind luarea deciziei de alarmare în cazul pericolului de inundaţie sunt
ale
primarului comunei,prin mijloace specifice,pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.
COMUNICAREA CU MASS MEDIA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
1. Comunicarea în situaţii de urgenţă: 

-  Situaţiile  de  urgenţă  generează:  panică,  anxietate  socială,  context  pentru  zvonuri  şi
speculaţii; 

- Soluţiile din perspectiva comunicării: mesaj veridic, sincer, exact; 
- Scopul comunicării în cazul managementului situaţiilor de urgentă: adaptarea

strategiilor  de comunicare la orizontul  de panică socială  generat  de evenimente –
adaptarea  mesajului,  precizia  şi  informarea  corectă  pentru  a  genera  o  atitudine
favorabilă care să sprijine intervenţia autorităţilor. 

2. Principiile comunicării în situaţii de urgentă: 
-  Transmiterea  oportună  către  public  şi  jurnalişti  a  informaţiilor  necesare

realizării unui management eficient al consecinţelor 
-  Oferirea de răspunsuri  complete întrebărilor  puse de jurnalişti  sau de alte

categorii de public pe măsură ce informaţiile transmise pot fi verificate 
- Principiul O SINGURĂ VOCE - asigurarea unităţii de mesaj la toate nivelele implicate în

managementul situaţiilor de urgentă. 
3. Obiective de comunicare: 

 Difuzarea mesajelor de apel la calm şi de control al situaţiei în cadrul unei strategii de
îngrădire şi diminuare a panicii;

-  Difuzarea  instrucţiunilor  deja  existente,  corespunzătoare  tipului  de  situaţie  de  urgentă,
către fiecare categorie de public ţintă;

-  Informarea  corectă  şi  în  timp  real  asupra  datelor  cunoscute  ale  situaţiei  de  urgenţă,
consecinţelor şi măsurilor luate; 

- R-ealizarea comunicării şi informării interne în cadrul echipei de management al urgenţei
şi în interiorul echipelor coordonate de aceasta. 
4. Categorii de public ţintă: 



- victimele şi rudele acestora;
- cetăţenii din zona afectată de situaţia de urgentă; 
- cetăţenii din zonele potenţiale de risc; 
- autorităţile implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă; 
- categoriile speciale de public ţintă: operatori economici, organizaţii umanitare, organizaţii

internationale, ONG-uri etc. 
-  membrii  structurilor  de  gestionare  a  urgenţei  şi  membrii  echipelor  de  intervenţie  ale

autorităţilor locale, precum şi familiile acestora; 
5. Zvonurile şi comunicarea în situaţii de urgenţă 

Cea  mai  bună  metodă  de  a  combate  zvonurile  constă  în  a  satisface  nevoia  naturală  a
oamenilor de informaţie promptă şi corectă.  
6. Mesajul 

-  Conceptul  strategic  al  mesajului  într-o  situaţie  de  urgenţă: SITUATIA ESTE  SUB
CONTROL - acest mesaj este urmat de prezentarea măsurilor luate 

-  Conceptele - cheie pe care se construiesc mesajele trebuie să fie de tipul: control, grijă,
intervenţie rapidă, eficienţă, cooperare, într-ajutorare, reciprocitate, ajutor. 
Lipsa de comunicare cu mass-media poate crea impresia că nu controlezi situaţia ! 
7. Tehnici de comunicare folosite: 

-  organizarea  a  două  conferinţe  de  presă  într-un  interval  de  3-10  ore  de  la  producerea
situaţiei de urgentă 

- briefing-uri ori de cate ori este necesar; 
- difuzarea de mape de presă; 
- facilitarea obţinerii de declaraţii şi interviuri de la persoanele de interes pentru jurnalişti; 
- facilitarea obţinerii unor documente de interes public în scopul documentării jurnaliştilor;

- însoţirea jurnaliştilor în câmpul de operaţiuni, pentru activitatea de documentare; 
8. Managementul comunicării în situaţii de urgenţă 

- numirea şi pregătirea echipei de gestionare a comunicării, stabilirea politicii de comunicare
şi a mesajelor de bază; 

- informarea categoriilor de public-cheie: populaţia afectată, mass media, reprezentanţi ai
puterii centrale şi locale, politicieni, etc.; 

- anticiparea şi rezolvarea nevoilor jurnaliştilor; 
-  pregătirea  canalelor  prin  care  populaţia  poate  cere  informaţii  sau  exprima opinii:  linii

telefonice gratuite, forum de discuţii pe Internet, întilniri publice; 
- asigurarea transparenţei pe timpul gestionarii situaţiei de urgentă; 
- gestionarea percepţiei care reflectă competenţa, adevărul şi transparenţa; 
- corectarea imediată a relatărilor neadevărate din presa care denaturează situţia reală; 
- realizarea comunicării interne cu personalul instituţiilor implicate în gestionarea situaţiei

de urgenţă înaintea efectuării declaraţiilor publice; 
- păstrarea contactului cu familiile victimelor; 
-  comunicarea,  imediat  ce  pot  fi  confirmate,  a  tuturor  ştirilor  bune sau rele,  către  toate

canalele de comunicare în masă în acelaşi timp; 
- combaterea zvonurilor printr-o informare oportuna, corecta si completa; 
- prevenirea şi combaterea manipulării informaţionale; 

Secţiunea a 5 – a  -  Instruirea
Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are 

ca scop însuşirea cunoştinţelor, formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare în vederea 
prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor în zona de 
competenţă.

Pregătirea  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă  se  realizează  pe  niveluri  de  competenţă,
structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel :

1.  pregătirea  personalului  de  conducere  din  cadrul  primăriei,  care  are  atribuţii  în
managementul situaţiilor de urgenţă. Acest tip de pregătire se realizează prin cursuri organizate în



cadrul Centrului zonal de pregătire de protecţie civilă Cluj-Napoca, o dată la 2-4 ani. Preşedintele
C.L.S.U. mai participă la un instructaj anual cu durata de 4 ore, organizat de I.S.U.J. Alba.

2. pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se realizează printr-un
un instructaj de pregătire semestrial cu durata de 3 ore.

3.  şeful  Centrului  operativ  cu  activitate  temporară  se  instruieşte  prin  participarea  la  o
convocare de pregătire anuală  cu durata de 4 ore.

4. şeful S.V.S.U. al comunei Daia Română , participă la o convocare de pregătire trimestrială
cu durata de 6 ore, organizată şi condusă de I.S.U.J. Alba şi un instructaj semestrial organizat de
preşedintele CLSU al comunei Daia Română.

5. personalul S.V.S.U. al comunei Daia Română participă trimestrial la o şedinţă teoretic-
aplicativă şi o şedinţă practic-demonstrativă cu durata de 3 + 3 ore, organizate şi conduse de şeful
serviciului.
            6. personalul angajat al Primăriei comunei Daia Română participă semestrial la o şedinţă
theoretic-aplicativă şi o şedinţă practică cu durata de 2 + 1 ore.

7. populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi
exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile derulate de organizaţiile
neguvernamentale, potrivit specificului acestora.

8. instruirea preşcolarilor şi a elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de specialitate
şi prin activităţi extraşcolare. 

Secţiunea a 6 – a  -  Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
       Sistemul informational – decizional cuprinde  ansamblul subsistemelor  destinate observării,
măsurării,  înregistrării  ,  stocării  şi  prelucrării  datelor  specifice alarmării,  notificării,  culegerii  şi
transmiterii  informaţiilor  şi  a  deciziilor   de  către  factorii  implicaţi  în  acţiunile  de  prevenire  şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă.
        Informarea Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Alba asupra locului producerii unei
situaţii de urgenţă specifică, evoluţia acesteia , efectele negative produse precum şi măsurile luate ,
se realizează  prin rapoarte operative.
         Preşedintele şi membrii C.L.S.U. al comunei Daia Română , precum şi factorii de conducere
ai operatorilor economici  şi ai instutuţiilor publice de pe raza comunei, amplasaţi în zonele de risc,
au  obligaţia  să  preia  datele   transmise  de  staţiile  centrele  şi  locale  a  datelor  şi  avertizărilor
meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.
        Realizarea legăturilor şi circulaţia informaţiilor între structurile participante la gestionarea 
situaţiilor de urgentă , se face conform «  Schemei fluxului informational - decizional «  anexa nr .»

CAPITOLUL VI  -  RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE

Necesarul de resurse umane necesare activităţilor desfăşurate pentru prevenirea, limitarea
şi  lichidarea  urmărilor  unor  situaţii  de  urgenţă,  se  dimensionează  în  funcţie  de  amploarea
evenimetului, distrugerile şi vieţile omeneşti puse în pericol. În planurile de intervenţie la inundaţii,
accident chimic, de evacuare şi celelalte tipuri de dezastre, este dimensionat numărul de persoane
necesare pentru prevenire şi intervenţie. 

Resursele materiale  necesare pentru asigurarea unei intervenţii eficiente şi oportune sunt
asigurate  din  bugetul  local.  Situaţia  dotării  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al
comunei Daia Română se regăseşte în Anexa la prezentul PLAN.

Resursele financiare sunt prevăzute anual în bugetul local, ele fiind dimensionate în aşa fel
încât să acopere necesarul de fonduri pentru asigurarea nevoilor în vederea activităţilor de analiză şi
acoperire a riscurilor ce s-ar putea produce pe teritoriul administrativ-teritorial al municipiului.

CAPITOLUL VII  - LOGISTICA ACŢIUNILOR

Logistica de protecţie civilă, poate fi definită ca un ansamblu de măsuri şi activităţi ce se 
desfăşoară în sprijinul indeplinirii atribuţiilor de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă.

În comparaţie cu logistica trupelor pe timp de conflict armat, logistica de protecţie civilă 
capătă o sferă de cuprindere mai largă, determinată de multitudinea atribuţiilor pe care le are de 



îndeplinit.

Specific protecţiei civile, logistica trebuie să cuprindă :

- măsuri  pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  cu  privire  la  asigurarea  prevenirii,  protecţiei  şi
prevenirii populaţiei ;

- măsuri pentru îndeplinirea misiunilor de limitare şi lichidare a urmărilor unor situaţii de
urgenţă.

În  logistica  de  protecţie  civilă , având  în vedere specificul acesteia, pot fi incluse măsurile

care  privesc : aprovizionarea, transporturile, asigurarea materială şi asigurarea financiară.   

Logistica pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie îşi propune asigurarea tuturor măsurilor 
şi activităţilor din punct de vedere material şi tehnic pentru înlăturarea urmărilor unei situaţii de 
urgenţă. În realizarea logisticii trebuie să se ţină seama de: urmările situaţiei de urgenţă; 
posibilitatea repetării acesteia; gradul de înzestrare a formaţiilor de intervenţie; anotimp şi condiţiile
meteorologice; sursele de aprovizionare şi dispunerea acestora; căile de comunicaţie.

Pentru realizarea acţiunilor logistice, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în 
compunere o echipă de suport logistic. 

TERMENI ŞI EXPRESII FOLOSITE 
a.  situaţia  de  urgenţă  -  eveniment  excepţional,  cu  caracter  nonmilitar,  care  prin  amploare  şi
intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale
importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni
urgente,  alocarea  de  resurse  suplimentare  şi  managementul  unitar  al  forţelor  şi  mijloacelor
implicate; 
b.  amploarea  situaţiei  de  urgenţă  -  mărimea  ariei  de  manifestare  a  efectelor  distructive  ale
acesteia  în  care sunt  ameninţate  sau afectate  viaţa  persoanelor,  funcţionarea instituţiilor  statului
democratic, valorile şi interesele comunităţii; 
c.  intensitatea situaţiei  de urgenţă  -  viteza de evoluţie a fenomenelor distructive şi  gradul de
perturbare a stării de normalitate; 
d. starea potenţial generatoare de situaţii  de urgenţă  - complex de factori  de risc care,  prin
evoluţia  lor  necontrolată  şi  iminenţa  ameninţării,  ar  putea  aduce  atingere  vieţii  şi  sănătăţii
populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu; 
e. iminenţa ameninţării - parametrii de stare şi timp care determină declanşarea inevitabilă a unei
situaţii de urgenţă; 
f. starea de alertă  - se declară potrivit legislaţiei în vigoare şi se referă la punerea de îndată în
aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a
consecinţelor situaţiei de urgenţă; 
g. managementul situaţiei de urgenţă - ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate
de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea
surselor  de  risc,  evaluarea  informaţiilor  şi  analiza  situaţiei,  elaborarea  de  prognoze,  stabilirea
variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate; 
h. monitorizarea situaţiei de urgenţă  - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a
dinamicii  parametrilor  situaţiei  create,  cunoaşterii  tipului,  amplorii  şi  intensităţii  evenimentului,
evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse
pentru gestionarea situaţiei de urgenţă; 
i. factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu,
care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; 

j. tipuri de risc  - cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente,
explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii,
instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din
cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre
grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici;



grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
k. gestionarea situaţiilor de urgenţă - identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a
factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea,
înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs
de evenimentele excepţionale respective; 
l. intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate în timp oportun, de către structurile specializate, în
scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor
acesteia; 
m.  evacuarea  -  măsură  de  protecţie  luată  în  cazul  ameninţării  iminente,  stării  de  alertă  ori
producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi
afectate,  în  mod organizat,  a  unor  instituţii  publice,  agenţi  economici,  categorii  sau grupuri  de
populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a
persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici. 
n. dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate
de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare,
intensitate  şi  consecinţe,  atinge  ori  depăşeşte  nivelurile  specifice  de  gravitate  stabilite  prin
regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii; 
o.  situaţie  de  protecţie  civilă  -  situaţia  generată  de  iminenţa  producerii  sau  de  producerea
dezastrelor,  a  conflictelor  militare  şi/sau  a  altor  situaţii  neconvenţionale  care,  prin  nivelul  de
gravitate, pun în pericol sau afectează viaţa, mediul, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu; 
p. înştiinţare - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau
producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale
sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie; 
q. avertizare - aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii
sau producerea unor dezastre; 
r.  prealarmare  -  transmiterea  mesajelor/semnalelor  de  avertizare  către  autorităţi  despre
probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian; 
s.  alarmare  -  transmiterea  mesajelor/semnalelor  de  avertizare  a  populaţiei  despre  iminenţa
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian; 
t. adăpostire - măsură specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale
şi  de  patrimoniu,  pe  timpul  ostilităţilor  militare,  împotriva  efectelor  atacurilor  aeriene  ale
adversarului.  Adăposturile  de  protecţie  civilă  sunt  spaţii  special  amenajate  pentru  protecţia
personalului  în  situaţii  de  urgenţă,  proiectate,  executate,  dotate  şi  echipate  potrivit  normelor  şi
instrucţiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de
ministrul administraţiei şi internelor; 
u. asanare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei
neexplodate  şi  dezafectarea  terenurilor,  altele  decât  poligoanele  de  trageri  ale  structurilor  de
apărare, ordine publică şi securitate naţională. 

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION



ANEXA Nr.1  LA P.A.A.R.
LISTA

AUTORITĂŢILOR ŞI FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITĂŢI
ÎN ANALIZA ŞI ACOPERIREA RISCURILOR ÎN COMUNA DAIA ROMÂNĂ

Nr.
Crt
0

DENUMIRE
AUTORITATE

1

COORDONATE AUTORITATE
2

PERSOANĂ DE CONTACT
3

ATRIBUŢII
ÎN PAAR
FIŞA Nr.

4

1. PRIMAR
Primăria Daia Română; Loc.,
Daia Română ,Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail: 
daiaprimaria@yahoo.com

HĂPRIAN VISARION
PRIMAR
Tel.0258/763101;Fax:
0258/763101
Mobil:0765243780
Privat: Daia Română, Nr.822 
A, jud.Alba
Tel.0258/763204;

Fişa Nr.1

2. VICEPRIMAR
Primăria Daia Română; Loc.,
Daia Română ,Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail: 
daiaprimaria  @  yahoo.com

PUŢAN IOAN
VICEPRIMAR
Tel.0258/763489;Fax:0258/7
63101
Mobil:0766661637
Privat:Daia Română, Nr.213, 
judeţul Alba
Tel.0258/763286;

Fişa Nr.2

3. SECRETAR Primăria Daia Română; Loc.Daia
Română, Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail: 
daiaprimaria@yahoo.com

DAMIAN VISALON
SECRETAR
Tel.0258/763101;Fax:0258/7
63101
Mobil:0766793739
Privat: Daia Română nr. 328 
judeţul Alba;
Tel. 0258763137

Fişa Nr.2

4.
ŞEF CENTRU
OPERATIV CU
ACTIVITATE
TEMPORARĂ

Primăria Daia Română; Loc.Daia
Română, Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail: 
daiaprimaria@yahoo.com

BRATU VASILE
REFERENT
Tel.0258/763101;Fax:0258/7
63101
Mobil: 0723576953
Privat: Daia Română nr. 788 
judeţul Alba;
Tel. 0258763410

Fişa Nr.3

5. ŞEF S.V.S.U. Primăria Daia Română; Loc.Daia
Română, Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail: 
daiaprimaria@yahoo.com

CIBU GHEORGHE
ŞEF S.V.S.U.
Tel.0258/763101; 
Fax:0258/763101
Mobil: 0745307318
Privat: Daia Română Nr.191 
C, judeţul Alba
Tel:0258763468

Fişa Nr.4

6.
MEDIC DE
FAMILIE

Dispensar Uman; Loc.Daia 
Românăp, Nr.727
Judeţul Alba
Tel.0258/763103

BĂLAŞA GHEORGHIŢA
MEDIC DE FAMILIE
Tel.0258/763103
Privat: Municipiul Sebeş
Str.Lucian Blaga, Nr. 17, 
judeţul Alba
Tel.0258/731825;

Fişa Nr.2

Dispensar Uman; Loc.Daia 
ARDELEAN AMALIA
MEDIC DE FAMILIE

mailto:daiaprimaria@yahoo.com


7.
MEDIC DE 
FAMILIE

Românăp, Nr.727
Judeţul Alba
Tel.0258/763450

Tel.0258/763450
Privat: Mun. Sebeş str. 
Lucian Blaga bl. 63 sc. B ap. 
11, 
tel fix. : 0258734892
tel mobil 0765586015

Fişa Nr.2

8. MEDIC
VETERINAR

Dispensar veterinar; Loc. Daia 
Română Nr.954 A
Judeţul Alba
Tel.07469947929

GHIBU MARIAN
MEDIC VETERINAR
TEL.0746947929

Fişa Nr.2

9. DIRECTOR
ŞCOALĂ

Şcoala cu clasele I-VIII; Loc. 
Daia Română,
Nr. 649 A, judeţul Alba
Tel./Fax:0258/763183
E-mail: sc.daia  @mail.albanet.ro

POPESCU CAMELIA -  
MARIA
DIRECTOR ŞCOALĂ
Tel.Fax:0258/763183
Privat: Mun. Sebeş str. 
Lucian Blaga bl. 53 sc. D ap. 
10, 
tel fix. :
tel mobil 0745307318

Fişa Nr.2

10.
ŞEF POST
DE POLIŢIE

Postul de Poliţie,Loc. Daia 
Română Nr.875
Judeţul Alba
Tel.Fax:0258/763102

MUNTEAN VASILE
ŞEF POST POLIŢIE
Tel.Fax:0258/848111
Privat: comuna Daia Română 
nr. 875 judeţul Alba
tel mobil 0724254488

Fişa Nr.2

11.
.

MEMBRU 
C.L.S.U

Primăria Daia Română;Loc.Daia 
Română Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail:daiaprimaria@yahoo.com

SCHEAU ANDREI
CONSILIER
Tel.0258/763101;Fax:0258/7
63101
Mobil: 0747751331
Privat: Daia Română Nr. 889,
judeţul Alba
Tel:0258/763067

Fişa Nr.2

12. MEMBRU
C.L.S.U.

Ghişeu Poştal Exterior; Loc. Daia
Română, Nr. 37
Tel.0258/796107

STÎNEA VERONICA
OFICIANT
Tel.0258/763107
Privat: Loc. Daia Română, 
Nr.336
Tel.0258/763340

Fişa Nr.2

13. MEMBRU
C.L.S.U.

Primăria Daia Română; Loc. 
Daia Română, Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail: 
daiaprimaria@yahoo.com

CIBU SINEFTA
ASISTENT SOCIAL
Tel.0258/763101; Fax: 
0258/763101
Mobil: 0745307318
Privat: Daia Română Nr. 191 
C, judeţul Alba
Tel:0258763468; 
07453073018

Fişa nr.2

14. MEMBRU
C.L.S.U.

Primăria Daia Română; Loc. 
Daia Română, Nr.326
Tel.0258/763101;Fax:0258/7631
01
E-mail: 
daiaprimaria@yahoo.com

FILIP ACHIM
INSPECTOR PRINCIPAL
Tel.0258/763101; Fax: 
0258/763101
Mobil: 0726283054
Privat: Daia Română Nr. 713,
judeţul Alba
Tel:0258/763328; 

Fişa Nr.2

mailto:sc.daia@mail.albanet.ro


ANEXA Nr. 2  LA PAAR
ATRIBUŢIILE

AUTORITATILOR SI RESPONSABILILOR CUPRINSI IN PAAR
   Fisa 1. Primarul – presedintele C.L.S.U. 

- coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
- urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi

alarmare în situaţii de urgenta;
  - răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de urgenta;

- solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgentă;
    -  exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;

- asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de urgenta,
precum şi distribuirea celor primite

- coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenta;  
    -  stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi
apă a populaţiei evacuate;

- dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;+ 
- cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de

interes comun;
- gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă,
prin serviciile de specialitate subordonate.
 - asigura conditii de functionare a permanentei la primarie;
 Fisa 2.- Comitetul local pentru situatii de urgenta

    -  informează prin centrul operaţional judeţean,, privind  stările potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 
- evaluează  situaţiile  de  urgenţă  produse  pe  teritoriul  unităţii administrativ-teritoriale, 

stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
- declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
- analizează şi avizează planul local  pentru  asigurarea  resurselor  umane,  materiale  şi  

financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
- informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
- îndeplinesc  orice  alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele 

abilitate.
Fisa 3 – Centrul operativ cu activitate temporara

- centralizează  şi  transmit  operativ  la  Centrul  Operaţional al Inspectoratului Judeţean date şi 
informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;

- monitorizează  situaţiile  de  urgenţă  şi  informează  Inspectoratul Judeţean şi celelalte centre 
operaţionale şi operative interesate;

- urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de 
intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;

- asigură  transmiterea  operativă  a  deciziilor,  dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea 
legăturilor  de  comunicaţii  cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor 
de   urgenţă ,  cu   dispeceratele  integrate  pentru  apeluri  de  urgenţă  şi  cu  dispeceratele   proprii 
serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;]
- centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul 

situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
- gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
- îndeplinesc  orice  alte  atribuţii  şi  sarcini  privind   managementul   situaţiilor   de   urgenţă, 
prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru ;



Fisa 4- Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

 -  Verifică  modul  de  aplicare  a  normelor,  dispoziţiilor,  instrucţiunilor  şi  măsurilor  de
prevenire,  care  constă  în:

o stabilirea de restricţii ori  interzicerea utilizării focului deschis şi
efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni
producerea de incendii;

o asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate
adecvate  locurile în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;

o sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru
realizarea activităţii de prevenire;

o sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea
intervenţiei în situaţii de urgenţă;

o acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui
pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;

o informează conducerea primăriei, personalul inspecţiei de prevenire
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Alba, asupra încălcărilor normele de
prevenire şi starea de pericol,  făcând propuneri  menite să înlăture pericolul;

-  Acordă  ajutor  persoanelor  a  căror  viaţă  este   pusă  în   pericol   în  caz  de explozii,
inundaţii,  alunecări  de  teren,  accidente  şi  în  caz  de  dezastre  pe  teritoriul  comunei.

- participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu
apă;

o evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;
o menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei.

 - Participă la  efectuarea de deblocări  şi  înlăturarea  dărâmăturilor   provocate   de  dezastre:
o în  acest  scop  trebuie  să  cunoască  planurile  clădirilor  şi  ale  instalaţiilor

tehnologice  de  pe  raza  comunei  .  De  asemenea  vor  fi  însuşite  cunoştinţele
minime necesare despre instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă
şi canalizare;

o stabileşte  ipoteze  de  acţiune  pentru  stingerea  incendiilor,  în  situaţia  în  care
datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele  de apă folosite pentru stingerea
incendiilor ;

o participă la  salvarea persoanelor  de sub dărâmături  şi  la  deblocarea căilor  de
acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice pentru intervenţii,  în
situaţii de urgenţă;

o participă,  după caz la  alimentarea cu apă a  unor instalaţii  tehnologice sau de
stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă.



ANEXA Nr. 3 LA  PAAR
COMPONENŢA NOMINALĂ A STRUCTURILOR CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL

GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
  1. Şeful Centrului Operativ    Damian Visalon             Secretarul com. Daia R.
  2. Locţiitor                              Bratu  Vasile                  Referent
  3. Membru          Filip Achim                   Referent
  4. Membru          Cibu Gheorghe              şef SVSU
  5. Membru                              Ciuca Constantin           Referent



ANEXA Nr. 4 LA  PAAR

RISCURI POTENŢIALE ÎN LOCALITĂŢILE VECINE
CARE POT AFECTA ZONA COMUNEI DAIA ROMÂNĂ

    

Riscurile potenţiale din unităţile administrativ – teritoriale limitrofe care pot afecta teritoriul 
comunei Stremţ sunt următoarele:
 

    ● Extindere incendii de pădure din teritoriul localităţilor Oarda de Sus şi Şpring;
    ● Emisii accidentale de substanţe toxice pe teritoriul localităţilor limitrofe şi care se pot propaga 
pe teritoriul comunei Daia Română;
    ● Epidemii sau epizootii provocate de migrarea persoanelor sau a animalelor.



ANEXA  Nr. 5  LA  PAAR

HĂRŢI DE RISC



ANEXA  Nr. 6  LA  PAAR

MĂSURI CORESPUNZĂTORE DE EVITARE A MANIFESTĂRILOR RISCURILOR,
DE REDUCERE A FRECVENŢEI DE PRODUCERE  ORI DE LIMITARE

A CONSECINŢELOR ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI

        INUNDAŢII – DAIA ROMÂNĂ
        ● decolmatarea şi recalibrarea albiei pe toată vatra satului;
        ● lucrări de combatere a eroziunii laterale;
        ● înlăturarea vegetaţiei forestiere din albi Văii comunale.
      

      ALUNECĂRI DE TEREN
      ● lucrări de drenaj;
      ● ziduri de sprijin;
      ● reducerea de încărcare cu construcţii;
      ● limitarea utilizării agricole;
      ● împădurirea părţii superioare a versanţilor.

      INCENDII 
      ● informarea populaţiei asupra pericolelor şi riscurilor de incendiu (cauze, consecinţe);
      ● controlul în gospodăriile populaţiei şi la instituţiile subordonate;
      ● aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea normelor privind prevenirea şi stingerea 
incendiilor.

      ALTE RISCURI – pentru prevenirea altor tipuri de riscuri se vor desfăşura acţiuni de informare
                                     privind modul de acoperire, acţiune şi comportament pe timpul situaţiei de 
urgenţă.



ANEXA  Nr.7  LA PAAR

SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE/AVERTIZARE A ATINGERII UNOR
VALORI CRITICE ŞI DE ALARMARE  A POPULAŢIEI ÎN CAZUL EVACUĂRII

    

        

         PREAVERTIZARE/AVERTIZARE
         ● mijloace specifice locale;
         ● mijloace mass-media;
         ● mijloace specifice ale instituţiilor şi autorităţilor competente.

         ALARMARE
         ● sirenă electrică;
         ● clopote biserici.
         ● mass-media.



ANEXA  Nr. 8  LA  PAAR

TABEL CUPRINZÂND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE 
DE PRODUCEREA UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ

INUNDAŢII
Nr.
Crt.

OBIECTIV PAGUBE FIZICE OBSERVAŢII

1. Casă de locuit 100
2. Anexă gospodărească 100
3. Curte 100
4. Fântână 100
5. Instituţie publică 4
6. Teren agricol >15Ha
7. Drum judeţean 106 K 3-5Km
8. Străzi 1-1,5Km
9. Drum de expolatare ~3Km

10. Răniri persoane
11. Pierderi vieţi omeneşti
12. Pierderi animale

ALUNECĂRI/PRĂBUŞIRI DE TEREN
1. Gospodărie 158
2. Teren agricol >15Ha
3. Drumuri 1-2Km
4. Biserică 4
5. Instituţie publică 3

INCENDII
1. Istituţie publică 11
2. Biserică 5
3. Gospodărie 1044
4. Cultură agricolă
5. Pădure 2200Ha
6. Răniri persoane
7. Pierderi vieţi omeneşti
8. Pierderi animale

Notă: Celelalte tipuri de riscuri pot afecta total sau parţial teritoriul comunei funcţie de 
situaţia de urgenţă înregistrată.



ANEXA Nr. 9  LA  PAAR

PLANURI ŞI PROCEDURI DE INTERVENŢIE

   Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă se face, funcţie de situaţia de urgenţă înregistrată,
prin mijloace şi procedee specifice gradual, astfel:alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu
anunţarea/alertarea serviciilor profesioniste; 
- intervenţia propriuzisă a S.V.S.U.
- sprijinul acordat intervenţiei de către I.S.U. Alba.

Pentru eficientizarea intervenţiei se va urmări să fie elborate, actualizate şi cunoscute temeinic
de către toţi factorii implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă a următoarelor planuri:

- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
- Planul de apărare împotriva inudaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
- Planul de evacuare.

Asigurarea logistică a acţiunilor de intervenţie trebuie relizată de către C.L.S.U. şi  S.V.S.U.
împreună
cu toţi factorii responsabili în domeniu funcţie de domeniul de competenţă.
Pentru intervenţia propriu-zisă se va urmări ca personalul de intervenţie să cunoască procedeele
de intervenţie funcţie de situaţia de urgenţă înregistrată,ampolarea şi intensitatea ei,regulile de
evacuare,
deblocare-salvare,acordarea primului ajuror.



ANEXA  Nr. 10  LA PAAR
SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL

    
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ ALBA
Tel. 0258811179; 0258812087; 0258817062; fax. 0258811382

Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea
Situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,

fenomene  meteorologice periculoase, accidente
la construcţii hidrotehnice şi poluări

Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă

„Unirea” al judeţului Alba

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
Tel. 0258834426; 0258833578; 0258833356
Fax. 0258834428
E-mail: dospecer@sgaab.dam.rowater.ro

Centrul Operaţional pentru
Situaţii de Urgenţă

Tel.0258810497; 0258810411;112
Fax. 0258810425
E-mail: isujalba@yahoo.com

COMITETE LOCALE
PENTRU SITUA  ŢII DE
URGENŢĂ LIMITROFE
Sebeş tel . 0258731006
Com. Cut tel. 
0258745113
   “  Ciugud  0258841205
  “  Spring    0258765101
   “ Berghin  0258854101

SISTEMUL
INFORMA  Ţ  IONA

L

Staţia meteo ………
    Tel. ……………
    Fax. …………..
Staţie hidro ………
    Tel. ……………
    Fax. …………..
Staţie hidro ………
    Tel. ……………
    Fax. …………..
Staţie pluvio …….
    Tel. ……………
    Fax. …………..
Staţie pluvio …….
    Tel. ……………
    Fax. …………..

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ AL COMUNEI

DAIA ROMÂNĂ

Centrul  operativ

Primărie 
Tel. 0258763101
Fax. 0258763101
E-mail: 
daiaprimaria@yahoo.com

Postul de poliţie
Tel. 0258763102
Fax.
E-mail: 

OBIECTIVE SPECIFICE

Deţinătorii de construcţii
hidrotehnice
Denumirea  …………………..
Tel. …………………………..
Fax. ………………………….

Unităţi potenţial poluatoare
Denumirea  …………………..
Tel. …………………………..
Fax. ………………………….

Utilizatori de apă
Denumirea  …………………..
Tel. …………………………..
Fax. ………………………….

OBIECTIVE AFECTABILE

Situate pe teritoriul comunei Daia Română

Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 1 – Valea Dăii localitatea Daia Română
Responsabil organizare apărare: dl. Puţan Ioan tel. 0258763489; 0258763286; 0766661637.
Obiective afectabile din Zona inundabilă nr. 2 – S.C. DELTA PLUS Localitatea Daia 
Română
Responsabil organizare apărare: dl. Cibu Gheorghe tel. 0258763101; 0258763468; 
0761669654



ANEXA  Nr. 11  LA PAAR

LOCURI/SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGRNŢĂ ŞI DOTAREA ACESTORA

CĂMINUL CULTURAL DAIA ROMÂNĂ – 400 LOCURI; 
ŞCOALA GENERALĂ DAIA ROMÂNĂ – 24 SĂLI DE CLASĂ;



ANEXA  Nr. 12  LA  PAAR

PLANIFICAREA 
EXERCIŢIILOR/APLICAŢIILOR CONFORM 

REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE

     Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor se face conform „Planului de pregătire în domeniul 
situţiilor de urgenţă în anul 2011” care prevede pregătirea pe niveluri de competenţă, structuri 
funcţionale şi categorii de personal.



ANEXA  Nr. 13  LA PAAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

COMUNA DAIA ROMÂNĂ
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr._______/____________.2016

RAPOARTE LUNARE DE INFORMARE ŞI ANALIZĂ CĂTRE PREFECT

Nr.
Crt.

CONŢINUTUL PE SCURT
AL RAPORTULUI

DATA OBSERVAŢII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



ANEXA  Nr. 14  LA  PAAR
SITUAŢIA RESURSELOR

 MIJLOACELE DE INTERVENŢIE
care pot fi asigurate de către agenţii economici locali 

şi repartizarea acestora pe zone inundabile

Nr.
crt.

Denumirea zonei
inundabile

(râul / localitatea)

Denumirea
mijlocului de
intervenţie

(buc)

Denumirea unităţii care le
asigură

adresa numărul de
telefon

0. 1. 2. 3. 4.

1.
Valea Dăii
 1 autoturism

Primăria;
Daia Română

nr. 326
0258763101

2.
Valea Dăii 

1 camionetă
S.C. VISA

ALEX
Daia R. 832

0258763106

3.
Valea Dăii 

1 camionetă
S.C. VISA

ALEX
Daia R. 832

0258763106

4.
 
S.C. DELTA PLUS 1 autoturism

Primăria;
Daia Română

nr. 326
0258763101

5.
 
S.C. DELTA PLUS 1 camionetă

S.C. VISA
ALEX

Daia R. 832
0258763106

6.
 
S.C. DELTA PLUS

1
buldoexcavat.

Primăria;
Daia Română

nr. 326
0258763101



ANEXA  Nr. 15  LA  PAAR
Reguli 

de comportare in cazul producerii
unor situatii de urgenta

Principalele măsuri care se vor lua la nivel de comitet local pentru situaţii de
urgenţă,  în  cazul  producerii  unor  poluări    accidentale  ale  resurselor  de  apă  de
suprafaţă şi subterane, sunt : 

I.) Întocmirea listei unităţilor şi obiectivelor potenţial poluatoare   de pe teritoriul
comunei (agenţi  economici  care  folosesc  în  procesul  productiv  sau  manipulează
substanţe periculoase, sau care au în administrare : iazuri de decantare, depozite de
deşeuri,  platforme de  depozitare  a  unor  produse  toxice,  hidrocarburi,  alte  deşeuri
chimice, gropi de gunoi, etc. cu localizarea exactă a acestora) – acolo unde este cazul.
II.) În cazul producerii unor poluări accidentale, C.L.S.U. va lua următoarele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale : 

1.-  înştiinţarea operativă a Centrului operaţional din cadrul ISU al judeţului
Alba şi a SGA Alba, în cazul producerii unei poluări accidentale ;

2.- izolarea perimetrului ;
3.- identificarea sursei de poluare şi a cauzelor poluării ;
4.- identificarea tipului poluantului (natura poluării şi durata fenomenului) şi

evaluarea preliminară a impactului asupra mediului ;
5.-  stoparea  poluării,  prin  acţionarea  rapidă  şi  eficientă  a  echipelor  şi

mijloacelor de intervenţie calificate de la : 
a) unitatea care a produs poluarea,
b) C.L.S.U.,
c) SGA Alba, ISUJ Alba, ori alte echipe, cu sprijinul C.J.S.U. Alba ;  

6.-  cunoaşterea  situaţiei  hidrologice  la  momentul  producerii  poluării
accidentale, a modului de propagare a undei de poluare, precum şi a laboratoarelor de
analize fizico-chimice şi biologice autorizate de organele locale să efectueze analize
privind calitatea apei ;

7.- concentrarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie la locul accidentului;
8.- întocmirea listei utilizatorilor de apă din aval care pot fi afectaţi de poluare

şi înştiinţarea acestora asupra poluării;
9.- introducerea unor restricţii temporare la unii consumatori ;
10.- identificarea din timp a altor resurse de apă, din care să se poată alimenta

populaţia şi animalele ;
11.-  identificarea  şi  cunoaşterea  principalelor  caracteristici  ale  barajelor,

derivaţiilor,  etc.  în  scopul  diluării  concentraţiei  poluantului,  dacă  situaţia  impune
acest lucru ;  

12.- neutralizarea poluării şi decontaminarea perimetrului.



ANEXA Nr. 16  LA  PAAR
 

LISTA
CU PERSOANELE CARE ELABOREAZĂ ŞI APROBĂ

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
 

A. ELABORARE
Nr.
Crt.

INSTITUŢIA FUNCŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA

1. Primăria Primar Hăprian Visarion
2. Primăria Viceprimar Puţan Ioan
3. Primăria Secretar Damian Visalon
4. Primăria Şef S.V.S.U. Cibu Gheorghe
5. Post Poliţie Daia 

Română
Şef Post Muntean Vasile

6. Dispensar Uman
Daia Română

Medic de Familie Dr. Bălaşa Gheorghiţa
Dr. Ardelean Amalia

7. Şcoala cu Clasele 
I-VIII Daia Română

Director Şcoală Prof. Popescu Camelia - 
Maria

B. APROBARE
Nr.
Crt.

INSTITUŢIA FUNCŢIA NUMELE ŞI
PRENUMELE

SEMNĂTURA

1. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Puţan Ioan

2. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Damian Nicolae

3. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Cibu Adrian

4. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Cornea Dumitru

5. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Ciuca Constantin

6. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Schiau Nicolae - Claudiu

7. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Scheau Andrei

8. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Voina Marius

9. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Trian Nicolae

10. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Ispas Nicolae

11. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Bișboacă Ana

12. Consiliul Local
Daia Română

Consilier Scheau Teodor

13 Consiliul Local
Daia Română

Consilier Moldovan Silviu - Mihai
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H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transformării unor funcții publice de execuție din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Daia Română

Consiliul  local  al  comunei  Daia  Română  din  judeţul  Alba,  întrunit  în  şedinţă
extraordinară în data de 29.07.2016;

Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre   privind aprobarea  transformării

unor  funcții  publice  de  execuție   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului comunei Daia Română ;

-  raportul  de  specialitate  înregistrat  sub  nr.  2104/25.07.2016  întocmit  de  către
compartimentul de  resort din cadrul aparatului de specialitate;
 

Având în vedere prevederile:

-   art.  107  alin.  (2)  lit.  b)  din  Legea  nr.  188/1999 privind  Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  -   Legii  nr.  284/2010,  lege  -  cadru privind salarizarea  personalului  plătit  din
fonduri  publice
 

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și  alin. (3) lit. b)  din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată:
 

În temeiul  art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcţii publice de execuţie
din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română,  după
cum urmează: 

- postul vacant de „Inspector clasa I, grad profesional superior”, funcție publică de
execuție, înscris la poziția nr. 12 din statul de funcții al aparatului de specialitate, în post
de  „Inspector  clasa   I,  grad  profesional  debutant”  ,  la  Compartimentul
Urbanism și amenajarea teritoriului, control și disciplina în constructii ; 

- postul vacant de „referent, clasa III, grad profesional superior”,  funcție publică de
execuție, înscris la poziția nr. 17 din statul de funcții al aparatului de specialitate, în post
de „Referent clasa  III, grad profesional debutant” , la Compartimentul  Stare
civilă și autoritate tutelară; 
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      -  postul vacant de „Inspector clasa I, grad profesional principal”, funcție publică de
execuție, înscris la poziția nr. 18 din statul de funcții al aparatului de specialitate, în post
de  „Inspector  clasa   I,  grad  profesional  debutant”  ,  la  Compartimentul
Asistență și protecție socială”. 

Art.2.  Prezenta  hotărâre  modifică  si  completează  în  mod  corespunzător
organigrama și statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Daia
Română, aprobate prin Hotărărea nr. 6/29.01.2016 a Consiliului Local al comunei  Daia
Română,  precum şi salariilor de încadrare aferente funcţiilor. 

Art.  3.   Prezenta hotărâre va fi comunactă:
1. Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
2. Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
3. Compartimentului financiar  – contabil din cadrul aparatului de specialitate;
4. Primarului comunei Daia Română;
5. Un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 %  din numărul consilierilor prezenţi.

DAIA ROMÂNĂ 29.07.2016                               
                                                       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ

      CONS. CIBU ADRIAN
    NR. 46                                                           

    Contrasemnează        
secretar Damian Visalon 
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