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LISTA  

CU PERSOANELE CARE ELABOREAZA SI APROBA 
PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 

 
a)Elaborare 

Nr. crt Institutia Functia Numele si prenumele Semnatura 

1. Primaria ROŞIA 
DE SECAŞ 

Primar BOGDAN VASILE 
NICOLAE 

 

2 Primaria ROŞIA 
DE SECAŞ 

Viceprimar MUNTEAN ILIE  

3 Primaria ROŞIA 
DE SECAŞ 

Secretar BUNEA OVIDIU   

4 Politia ROŞIA DE 
SECAŞ 

Sef -    post BRATU  
SILVIU 

 

5 Dispensarul 
medical ROŞIA 
DE SECAŞ 

Medic de 
familie 

CADAR CORINA  

6 Dispensarul 
veterinar ROŞIA 
DE SECAŞ 

Medic 
veterinar 

BUZAN VASILE  

7 Scolala generala 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Director LUPEAN NICOLAE  

 
b)Aprobare 

NR. crt  Institutia   Functia  Numele si 
prenumele  

Semnatura  

1 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local  MUNTEAN ILIE  

2 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local HASA NICOLAE  

3 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local CIOBAN IOAN  

4 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local MUNTEAN IOAN  

5 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

 
Consilier local 
 
 

MONDOC AVRAM  
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Consiliul local 
ROŞIA DE  

 
Consilier local 

SIRBU MARIA 
LACRAMIOARA 
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SECAŞ 

7 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local ŞUFANĂ NICOLAE  

8 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local  
OLTEAN EMILIA 

 

9 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local  
BADITONIU 
MARIOARA FELICIA 

 

10 Consiliul local 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Consilier local  
DAMIAN ILIE 

 

 
 
                                            EVIDENTA  

ACTUALIZARILOR SI REVIZUIRILOR PLANULUI  
 

Nr.   crt Pagina  Continutul actualizarii sau 
revizuirii  

Data actualizarii sau 
revizuirii si 
baza legala 

Semnatura si 
stampila 

1  PAAR   
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CAPITOLUL  I – DISPOZI ŢII  GENERALE 
 
 

Secţiunea I – Definiţie,  scop,  obiective 
 

            Prezenta metodologie stabileşte scopurile,  obiectivele,  răspunderile,  precum şi 
principalele elemente şi etape de parcurs care trebuie avute în vedere la elaborarea 
planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor. 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate 
pe raza administrativ-teritorială a comunei Roşia de Secaş,  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 Roşia de Secaş ; 
    b) amplasarea şi dimensionarea forţelor destinate asigurării funcţiilor de  interventie 
si sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
    c) realizarea in timp scurt,  in mod organizat si intr-o conceptie unitara a masurilor si 
actiunilor de protectie si interventie in situatii de urgenta. 
    d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 
    e) reducerea impactului asupra sanatatii populatiei a factorilor de mediu si integritatii 
bunurilor materiale. 
    f) informarea si alarmarea oportuna a populatiei comunei 
 
       Secţiunea II–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 ; 
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 -   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 ;  
 
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 Roşia de Secaş; 
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Roşia de Secaş. 
- Poliţia comunei Roşia de Secaş 
- Dispensarul medical Roşia de Secaş 
- Dispensarul veterinar Roşia de Secaş 

 
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorit ăţilor cu atribu ţii 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. 
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 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; 
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    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; 
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    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. 
 

 Atribuţiile  Comitetului  Local pentru Situaţii de Urgenţă,  conform H.G.R. nr. 
21/2004,  privind  

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă :  
 
    a) informează prin centrul operaţional judeţean, ,  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 H.G.R. 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 
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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 Roşia de Secaş: 
 

-   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 
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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  municipiului: 

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,  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. 

 
 
 

             CAPITOLUL II – Caracteristicile comunei Ro şia de Secaş 
 

                            Sectiunea I  -  Amplasare geografica si relief 
 
    ASEZARE -   comuna Rosia de Secas este situata in partea estica a judetului Alba,  
in podisul Secaselor,  la o distanta de 62 km de municipiul Alba Iulia,  resedinta 
judetului si la20 km de Blaj -   orasul cel mai apropiat. 
  Asezata in partea centrala a podisului Secaselor,  comuna Rosia de Secas are un relief 
de deal cu o altitudine cuprinsa intre 300 si 500 m. 
           Roşia de Secaş aflată în judeţul Alba este localizată pe  hartă la 46" 3'Nord,  23 

in partea nord-  estica a judetului Alba. 

Suprafaţa comunei este de 5200 ha. 

       ASEZARE -   comuna Rosia de Secas este situata in partea estica a judetului Alba,  

in podisul Secaselor,  la o distanta de 60 km de municipiul Alba Iulia,  resedinta 

judetului si la 20 km de Blaj -   orasul cel mai apropiat. 
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           Comuna Rosia de Secas este situata la granita judetului Alba cu judetul Sibiu si 
se invecineaza cu urmatoarele localitati : 

• La est-  sat  Broşteni judeţul Sibiu 
• La sud – sat Păuca  judeţul Sibiu 
• La vest – comuna Şpring 
• La nord si nord-  est-   comuna Ohaba 

 
           
 
   Teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş are in componenta 3 sate,  astfel : 

• Roşia de Secaş (reşedinţa de comuna) 
• Satul Tău 
• Satul Ungurei 

 
              Aşezata in Valea Secaşelor,  comuna Roşia de Secaş  
            -   se afla la o distanta de 35 de km de Alba Iulia pe  ruta Roşia – Secăşel -                         
Berghin -   Alba Iulia 
            -   se află la o distanţă de 62 km de Alba Iulia pe ruta Roşia -   Cergău Mare -   
Blaj-  Alba   Iulia  
            -   se  află la distanţa de 20 km de Blaj 
            -   se află la distanţa de 55 km  de judeţul Sibiu 
            -   se află la distanţa de 42 km faţă de Sebeş 
             Distantele fata de principalele oraşe sunt: 
        Fata de centrul comunei cel mai îndepărtat sat este Ungurei,  situat la 6  km,  iar cel 
mai apropiat este Tău,  situat la 3 km. 
    Gospodăriile populaţiei sunt situate de-  a lungul văilor. 

• Hotarele comunei sunt străjuite de dealuri în partea către Cergău Mare  
     Comuna are păşune şi o mare suprafaţă de teren agricol   
 

 

SECTIUNEA II – Caracteristicile climatice 
 

       Clima este continentală cu ierni reci şi veri potrivit de călduroase 
        Dimineţile sunt uneori ceţoase la nivelul văilor.   
        Sunt condiţii climatice pentru proliferarea ciupercilor de diferite specii comestibile 
si necomestibile. 
       Media mulţi anuala a temperaturii lunii iulie este de peste 30 grade Celsius iar a 
lunii ianuarie este de  sub –15 grade Celsius. 
    Precipitaţiile medii anuale se află între 600-  700 mm / mp/an şi sunt neregulate şi 
neuniforme în cursul anului. 
       Primul îngheţ se produce in jurul datei de 15 octombrie,  iar ultimul  in jurul datei 
de cel  mult  10 martie.  Se produc  aproape in fiecare an primăvara scăderi de 
temperatură care afectează pomii fructiferi,  iar vara se semnalează secete care afectează 
uneori culturile.   

SECTIUNEA III – Re ţeaua hidrografica 
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       Cel mai important curs de apa este Secaşul.             
    Maximul pluviometric se înregistrează in lunile martie ,  iar minimul in luna iulie. 
Hazardul meteorologic provoacă nu rareori,  secete de vară care reduc drastic sursele de 
apa. 
 Pe toată distanţa cursului Secaşului de-  a lungul comunei se află diguri. 
 Pe raza comunei nu există lacuri. 
        Inundatiile  minore sunt cu regularitate aproape anuale.   
   

 
         
   SECTIUNEA A IV A – POPULATIA  
 
 Populatia 

Comuna Roşia de Secaş are 1504 locuitori,  astfel: satul Roşia de Secaş – 716,  satul 
Tău – 432 şi satul Ungurei – 356. 
Structura populaţiei în comuna Roşia de Secaş   : 

sexe:     -     bărbaţi – 746,  femei – 768 

religie: ortodoxă –1343 

            romano-  catolică – 3 

            greco-  catolică    -    5 

            creştini după evanghelie – 8 

            baptistă – 35 

            penticostală – 108 

            unitar -  2 

            reformat -  3 

            nedeclarat   9 

etnică: români – 1019 

           maghiari – 3 

           germani  -   4 

           ţigani      -   480 

ocupaţie: -   agricultură – 1100 

                   muncitori -        82 

                   intelectuali -       7 

                  administraţie  -    9 

-   rata natalităţii  2013 –     născuţi – 14 
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-   rata mortalităţii  2013 – decedaţi – 32 

 
Populatia satelor este într-  o continuă scădere,  spor negativ.   
        Numarul celor care isi desfasoara activitatea în  localitate este mare datorita 
persoanelor ocupate in agricultura.In ceea ce priveste persoanele care isi desfasoara 
activitatea in alte localitati ale judetului numărul de navetişti este foarte mică. 
        Localitatea dispune de forta de munca trecută de tinereţe,  posibilitatea angajării în 
localitate fără investitori fiind redusă. 
      Date statistice 
  Suprafaţa totala: 5200 ha 
  Suprafaţa locuibila: 29139 mp 

 

                                 SECTIUNEA V  -   CAI DE TRANSPORT 
     

        Comuna Roşia de Secaş este traversata de drumul naţional DJ 107L şi      
DJ106L  

• DJ 106L: Spring -   Ungurei -   Rosia de Secas  

• DJ 107B: DN 1(Santimbru) -   Mihalt -   Rosia de Secas -   Pauca  

 
          Localitatea nu este străbătuta de cai de transport feroviare si nici de reţele de 
conducte,  magistrale de gaze,  petrol sau produse petroliere. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA VI-   DEZVOLTARE ECONOMICA 
    
        Baza economica a comunei Roşia de Secaş o reprezintă agricultura,  creşterea 
animalelor,  exploatarea lemnului. 
       Suprafata de teren agricol totala a comunei este de 3726 ha si se împarte astfel : 
Suprafaţă teren arabil                                   vii                     păşune 
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 – Roşia de Secaş-   883, 56 ha                      0, 72 ha                   398 ha 

            -  Tău-  887, 59 ha                               o, 25 ha                   492 ha 

      -  Ungurei-  814, 10 ha                               50 ha                      255 ha 
Pădure –în satul Ungurei  -   302 ha  
  
       Terenurile  agricole ale comunei constituie in marea lor majoritate,  proprietăţi 
private ale cetăţenilor. După cum observam exista o distribuţie inegala intre suprafeţe,  
terenul arabil  având ponderea cea mai. Ponderea de teren agricol lucrat este de peste 
90%       
  Conform datelor centralizate la nivelul comunei la ora actuala in localitate sunt un 
număr de :. Animale  – vaci   -   570 
                                      -   porci  -   870  
                                      -   oi   -   8540 
                                      -   cai  -   135 

   
          Animalele ierbivore păşunează pe păşunea comunei pe timpul sezonului cald iar 
iarna sunt hrănite cu fân,  sfecla furajera si cereale in grajd. Laptele este dus la punctele 
de colectare,  comuna având un târg de desfacere şi a animalelor deschis o dată la 3 
luni. 

 
       SECTIUNEA VII – INFRASTRUCTURI LOCALE 

 
       ÎN ROŞIA DE SECAŞ 
         -   PF – Vinersar –str. Scolii,  nr. 304 
         -   SC Bazar la Ani SRL – str. Scolii,  nr. 291 
         -   COOPCONSUM BLAJ –str. Principala,  nr. 65  
         -   PFA Pastiu Elena – str. Principala,  nr. 403 
         -   SC  Alimpe SRL – str. Principala,  nr. 40 
         -   PF Cristea – str. Morii,  nr. 418 
         -  PF BORS – centru de colectat lapte nr.69 
 
       ÎN TĂU  
         -    PF Burnete – str. Scolii,  nr. 227 
       
      ÎN UNGUREI 
        -   PFA Nagy Alisia – str. Principala,  nr. 195 
        -   SC Jean &Naty SRL – str. Principala nr. 240 

 
Institu ţiile si imobilele aparţinând primăriei:  
 
         -   Primăria ROŞIA DE SECAŞ 
         -   Căminul Cultural ROŞIA DE SECAŞ 
         -   Şcoala generala ROŞIA DE SECAŞ  I-  VIII 
         -   Grădiniţă Roşia De Secaş 
         -   Biblioteca comunala ROŞIA DE SECAŞ 
         -   Muzeu ROŞIA DE SECAŞ 
         -   Dispensar ROŞIA DE SECAŞ 
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         -   Cantină socială 
         -   Şcoală generală TĂU I-  IV 
         -    Sediu primărie Tău 
         -   Cămin cultural TĂU 
         -   Dispensar Ungurei 
         -   Şcoală generală Ungurei I-  IV 
        -   Cămin cultural Ungurei 
      Trebuie menţionat faptul ca de la un an şcolar la altul numărul elevilor scade.    
 

Sănătatea populaţiei 
 
    In comuna exista 3 dispensare medicale umane deservite de un medic, ale cărui 
servicii mulţumesc cetăţenii.       Nu sunt probleme legate de epidemii majore care să 
afecteze populaţia sau animalele,  locuitorii fiind corect informaţi despre modul cum 
trebuie să se protejeze de anumite boli. 

Infrastructura: 

drumuri – satul Roşia de Secaş are 14 străzi cu o lungime totală de 6, 9 km,  satul Tău 
are 14 străzi cu o lungime totală de 7, 2 km şi satul Ungurei are 7 străzi cu o lungime de 
4, 2 km .    

            drumuri comunale : Roşia de Secaş – Tău – Ohaba – 5 km 

                                             Roşia de Secaş – Broşteni – 7 km 

           Străzile sunt 95% pietruite,  iar drumurile comunale sunt din pământ. 

gaze naturale – nu avem  

telefon – număr posturi : -   existent – 227 

                                         -   necesar +  90 

apă – lungime reţea – 2, 5 km din care 1, 5 km la Roşia nu este funcţională 

canalizare – nu avem 

staţie de epurare – nu avem 

turism – nu avem 

                    Obiective turistice: biserica de lemn din Tău care este declarată monument 
istoric. Mai avem în fiecare sat monumente ale eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă în 
primul război mondial. 

Roşia de Secaş dispune din anul 2008 de un muzeu  

 
Reţele de utilităţi – canalizare,  apă,  gaze,  energie electrică 

 
  La  momentul de faţă lucrările la apă şi canal sunt începute. Majoritatea 
populaţiei folosind apa din fântânile proprii,  apă foarte bună de băut şi de folosit la 
treburile gospodăreşti. 
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  Nu avem reţea de gaze, majoritatea gospodăriilor fiind încălzite cu lemne. 
 Toate casele deţin accesul la curent electric,  nefiind probleme din punct 
 În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare din comuna Roşia de Secaş  aceasta este 
la momentul respectiv în decurs de finalizare. 
 De asemenea va  exista staţie de epurare a apei în apropierea comunei.  Reţea de 
distribuţie a gazului metan nu există. 
 În cea ce priveşte locurile de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă 
acestea sunt asigurate în şcolile din localitate în număr de 6 şi 2 grădiniţe cu program 
normal,  cămine culturale, care dispun de spaţiul necesar cazării populaţiei afectat în 
situaţii de urgenţă. În localurile respective se pot organiza tabere de sinistraţi cu toate 
normele tehnice de cazare şi hrănire a populaţiei  în situaţii de urgenţă. 
 
 
CAPITOLUL III-   Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă 
 
 Comuna Roşia de Secaş  nu se confruntă cu riscuri naturale care să afecteze 
siguranţa populaţiei şi gospodăriilor,  în trecut au fost inundaţii, însă fără victime 
umane. Văile  care erau expuse riscului de a se umfla de la debitul mare de apă care se 
aduna au fost lărgite şi adâncite, în prezent nu mai există acel risc de a se umfla şi a 
afecta grădinile şi gospodăria cetăţenilor. De alunecări de teren nu am avut parte. 
 
        Evacuarea populatiei si animalelor si a bunurilor materiale se face conform 
“Planului de evacuare al comunei“ astfel: 

 
- in cazul produceii de inundatii  ca urmare a unor fenomene meteo 

imprevizibile se face evacuarea temporară de o parte si de alta a vailor 
inundate  in zonele neinundabile la gospodariile persoanelor din aceste zone. 

 
- In cazul producerii de inundatii pe termen lung evacuarea se face in tabere 

pentru sinistrati organizate de primarie la scolile generale si caminul cultural 
conform planului.   

 
 

 
 
 

ZONE DE RISC 
 

Inundaţii  

Din revărsări naturale ale cursurilor de apă  Din scurgeri de pe versanţi (torenţi) 

Nr. 

Cursul de apă / Nr.de zone Cursul de apă / Nr.de zone 

0 1 2 
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1. 
2 
3 
4 
5 
6 

Pr. Secaşul mic, sat TĂU  1 zonă 
-   Pr. Gîrdan / Roşia / 1 zonă 
-   pr. Ungurei / Roşia/ 1 zonă  
-   pr. Valea lui Sin / Roşia / 1 zonă 
-   pr.Valea lui Bărc/Tău/ 1 zonă  
-  pr. Valea Padina/roşia/1 zonă 

-    

 
SECŢIUNEA I -  ANALIZA RISCURILOR NATURALE 
 
            FURTUNI  -  TORNADE -  SECETA -  INGHET   

 
    

           Pana in prezent pe teritoriul comunei nu s-au manifestat astfel de fenomene 
de violenta maxima,  anotimpurile anului in special vara si iarna înscriindu-se in 
limitele normale,  mai capricioase fiind primăverile când topirea zăpezilor însoţite de 
ploi riscă să provoace inundaţii. 
 

 
SECTIUNEA A II A – ANALIZA  RISCURILOR TEHNOLOGICE  
 
                 Riscuri de transport de produse periculoase  
 
      Comuna Roşia de Secaş  este traversata de  DJ 106L Şpring –Roşia de Secaş şi 
DJ107L Roşia -  Blaj.   Urmare a dezvlotarii activitatilor care implica intensificarea 
traficului auto cu transporturi de lemn nu este cazul producerii unor incidente cu 
produse sau substanţe periculoase.     In cazul producerii unui astfel de fenomene  
C.L.S.U. Roşia de Secaş  ia masuri de protectie si interventie astfel: 
                   -   stabilirea zonei de raspandire a substantelor 
                   -   stabilirea zonei de pericol 
                   -   stabilirea zonei de izolare 
                   -  stabilira zonei de evacuare 
      Dimensiunile zonelor si masuri de protectie sunt specifice fiecarei clase de substanţe 
periculoase si de tipul acesteia.   
       Imediat dupa producerea accidentului pe masura sosirii fortelor de interventie se 
stabilesc : 
                   -  delimitarea si marcarea zonelor de raspandire,  pericol,  izolare  si 
evacuare. 
                   -  stabilirea directiei de deplasare a norului toxic cu efecte periculoase. 
                   -  alarmarea populatiei si adpostirea in locuinte cu etansarea usilor si 
ferestrelor. 
                   -  evacuarea temporara apopulatiei si animalelor din zona de actiune a 
norului toxic. 
                   -  scoaterea vatamatilor din zona accidentului acordarea primului ajutor si 
transportul acestora la spital. 
                  -  interzicerea accesului in zona a persoanelor neautorizate,  paza zonei,  
indrumarea circulatiei. 
   Toate  aceste masuri  se realizeaza cu fortele si mijloacele existente pe plan local 
precum si cu sprijinul celor din judeţul Alba.   
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 Transport feroviar, fluvial,  maritim şi  aerian nu există. 
 
 
 

SECTIUNEA a III-  a  
Analiza riscurilor biologice 

 
       Posibilitatea aparitiei riscurilor biologice pe teritoriul comunei Roşia de Secaş sunt 
destul de reduse,  deoarece sursele potentiale de izbucnire a unor epidemii sau epizoolii 
sunt aproape inexistente.Comuna nu dispune de operatori economici care sa dea 
posibilitatea constituirii  de grupari mari de oameni sau de ferme de animale unde sa se 
produca imbolnaviri  in masa a acestora.  Răspandirea unor eventuale boli la animale 
este redusa deoarece târgul de animale pe teritoriul comunei este anunţat la răspândirea 
unei epidemii şi se va închide tîrgul pe această perioadă .   

 
 Epidemii 

 
     Nu au fost semnalate epidemii. 
 
 
 
 Epizooti 
 
     Gestionarea si managementul măsurilor de protecţie si intervenţie in caz de epizooti 
sunt asgurate de D.S.V.Alba prin medicul veterinar din comuna.Boli precum 
trichineloza si rabia sunt transmisibile la om,  dar fenomenul nu s-a produs deoarece s-a 
intervenit promt si operativ.  De asemenea evoluţia bolilor a fost stopată la timp fapt 
pentru care nu s-au transformat in epizooti.  
   La nivelul  comunei functioneaza un 3 dispensare medicale umane si un dispensar 
veterinar incadrate cu personal de specialitate care asigură sănatatea populaţiei şi 
animalelor in condiţii legale.Prin măsurile luate la nivel local factorii responsabili 
previn apariţia si stopează răspandirea unor eventuale boli transmisibile atât la oameni 
cît şi la animale.    
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA A IV A 
 

Analiza  riscurilor de incendiu 
 
    Incendiile reprezintă o cădere declanşată natural sau artificial  in urma caruia se 
produc pierderi de vieti umane si animale,  precum si pagube materiale. 
    Principalele caracteristici sunt: 
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                     -   suprafaţa de teren afectată  
                     -  cantitatea de caldură degajată  
                     -   modul de propagare a focului (,  incendii de masa sau izolate) 
                     -   cauza declansarii(foc deschis,  corpuri incalzite sau supra incalzite,  
scantei de materiale combustibile sau de la sudură,  scântei si arcuri electrice,  scurt 
circuit,  trăsnet,  scantei mecanice,  explozie,  autoaprindere,  reacţii chimice) 

Efectele principale  a unui incendiu se manifestă prin : 
                 -   pierderi de vieţi omeneşti si animale 

                      -   avarierea sau distrugerea construcţiilor de orice fel 
                     -    distrugerea fondului forestier si a culturilor cerealiere,  a celor de pomi 
sau viticole. 
                      -  evacuarea populaţiei,  a bunurilor materiale si culturale  
                      -   avarierea retelelor electrice si de telecomunicatii 
 
        Lupta contra incendiilor se axează pe urmatoarele principii: 
                 -  stingerea focului trebuie sa se faca mai ales cu ajutorul substanţelor sub 
forma de spumă sau de praf 
                -  îndepartarea rapidă a populaţiei din vecinătate pentru a evita pierderi mari 
omeneşti.      
                -  asigurarea cu mijloace de protecţie a personalului care intervine 

În cazul incendiilor la păduri şi pajişti pentru intervenţie sunt necesare: 
                 -  folosirea personalului specializat 
                -  folosirea de vehicole cu pompe si cisterne acolo unde situatia permite acest 
lucru  
                 -  izolarea focului prin creerea de culare de protectie prin tăierea sau 
îndepărtarea copacilor si vegetaţiei  
                 -  folosirea populaţiei cu mijloace de stingere improvizate   
 
         În cazul incendiilor la imobile prezinta importanţă deosebită existenţa măsurilor 
de prevenire ca : 
                 -  diminuarea la maxim a inflamabilataţii construcţiei si mobilierului  
                 -  existenţa mijloacelor de interventie (extinctoare,  guri de incendiu,  
personal specializat) 
                 -  existenta planului si mijloacelor de evacuare precum si cunoaşterea 
perfectă de catre personal a acestora. 
                -  existenţa mijloacelor de alarmare luminoase si a indicatoarelor pentru 
evacuare. 

     Un accent deosebit trebuie sa se pună pe instruirea populaţiei privind respectarea 
normelor P.S.I. in gospodăriile proprii,  la anexele gospodăreşti,  magazine de furaje. 
Datorita codiţilor climaterice favorabile producerii de incendii al păşunii şi păduri in 
toate satele aparţinătoare comunei,  un accent deosebit se pune pe instruirea 
populaţiei pentru prevenirea apariţiei unor astfel de fenomene.   

 
                          CAPITOLUL V – Acoperirea riscurilor sociale 
 
Sectiunea I – Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie si interventie 
 

1. Conceptia interventiei 
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         Activităţile de protecţie şi intervenţie ce se desfăşoară la nivelul comunei Roşia de 
Secaş  reprezintă  o componenţă principală a sistemului integrat de masuri tehnice si 
organizatorice planificate si realizate potrivit legii pentru răspunsul oportun si calificat 
cu situatiile de urgenta. 
       La nivelul comunei  activitatea de protectie si intervntie este coordonata de 
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta prin  Centrul Operativ cu activitate  
temporara care elaboreaza conceptia generala privind planificarea ,  pregătirea,  
organizarea si desfăşurarea acţiunilor de răspuns si procedurile  specifice de intevenţie 
pe tipurile de riscuri potenţiale generatoare de situatii de urgenţă descrise la capitolul 3. 
      La baza organizării,  desfăşurării si reconducerii acţiunilor de intervenţie stau 
urmatoarele principii de bază : 

• prevenirea în masura în care este posibil si limitarea efectelor situatiilor de 
urgenta 

• prioritatea protecţiei si salvării vietii in situaţii de urgenţă 
• respectarea drepturilor şi libertăţii fundamentale ale omului 
• asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă 
• cooperarea la nivel local cu organisme si organizaţii similare 
• transparenţa activităţilor desfasurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

astfel încat acestea  să nu conducă la agravarea efectelor produse 
• continuitatea si răspunsul  gradual al activitaţiilor de gestionare a situaţiilor 

de urgenţă 
• operativitatea,  conlucrarea activă şi subordonarea ierarhica şi operaţionala a 

structurilor de intervenţie. 
 

 
 
2. Măsuri de prevenire 

 
         Evitarea manifestarii riscurilor,  reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor acestora se relizeaza prin: 

• Monitorizarea permanenta a parametrilor meteo de mediu si  hidrografici 
primiti de la C.J.S.U. prin I.S.U.J. Alba (avertizari meteo) prin personalul 
care asigura permanenta la primarie. 

• Activitati de prevenire ca – controale şi inspecţii desfasurate de factorii 
locali responsabili pe linie PSI,  inspecţie in construcţii,  mediu 

• Informarea populaţiei (înştiinţarea,  alarmarea ) prin mijloacele existente la 
nivel local. 

• Pregatirea populatiei privind modul de comportament si acţiune in situaţii 
de urgenţă 

• Constatarea si sancţionarea  încălcărilor prevederilor legale de catre 
populatie,   operatori economici  si instituţiile publice de pe raza comunei. 

 
3. Forţele de intervenţie 
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        Pentru intervenţia în cazul producerii situaţiilor de urgenţă ce se pot manifesta pe 
teritoriul administrativ al comunei  Roşia de Secaş,  aceasta dispune de urmatoarele 
forţe şi structuri : 

• C.L.S.U. 
• Centru Operativ cu activitate temporară pentru Situaţiile de Urgenţă 
• Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
• Postul de poliţie 
• Dispensar uman 
• Dispensar veterinar 
• Echipele de intevenţie pe sate in caz de inundaţii 
• Echipele de excutare a evacuării populaţiei organizate pe sate 

aparţinătoare,  conform Planului de Evacuare in situaţii de urgentă 
 
        În funcţie de amploarea evenimentului C.L.S.U. poate cere sprijin autorităţilor 
oraşului Blaj sau forţelor specializate ale I.S.U. judeţ Alba.   
         Deasemenea C.L.S.U. colaboreaza si cu institutiile  deconcentrate de nivel 
judeţean pentru gestionarea situaţiilor create pe timpuri  de dezastre astfel : 

• Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba – pentru inundaţii 
• Agentia de Protectie a Mediului Alba si Comisariatul Garzii de Mediu Alba 

pentru poluări de ape,  aer si sol 
• Secţia Drumuri Naţionale si Judeţene – pentru alunecari de teren cu efecte 

ale comunicaţiilor rutiere 
• Direcţia de Agricultură si Alimentaţie Alba – pentru inundaţii la terenuri si 

culturi  
• Inspectoratul de Poliţie Alba – pentru pază,  ordine si circulaţie  
• Inspectoratul de Jandarmerie al judeţului Alba -   pentru pază si ordine in 

raioane calamitale 
• Directia de sănătate publică Alba – pentru  asigurarea asistenţei medicale si 

spitalizarea populaţiei afectate. 
 
 

4. Zone de acoperire a riscurilor 
 
          Cu fortele proprii de care dispune comuna se poate acoperii o zona restransa pe 
care se manifesta evenimentele respectiv : 

• Inundatii pe 1-   2 vai  
• Imbolnaviri in numar restrans in randul populatiei sau a animalelor 
• Activitati de deblocare 
          In cazul producerii fenomenelor de o amploare mare  la nivelul intregii 
localitati C.L.S.U. solicita sprijinul esalonului superior respectiv C.J.S.U. pentru 
coordonarea activitatii de interventie a fortelor specializate de nivel judetean din 
subordine. 

          Deasemenea comuna nu dispune de forte specializate pentru interventie in cazul 
producerii de accidente  pe cai de comunicatie cu produse periculoase sau poluari 
accidentale.   

 
5. Activitatea operationala si timpii de raspuns 
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      Activitatea operationala a structurilor locale de raspuns in situatii de urgenta se 
bazeaza pe gradul de pregatire a fiecareia  in functiie de domeniul de specializare. 
      Atributiile generale ale autoritatiilor publice locale si fortelor de interventie 
sunt :  
 

• Primaria comunei Roşia de Secaş 
- convoaca in regim de urgenta C.L.S.U.  
- ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor dezastrelor 
- instiinteaza operativ populatia pe baza sistemului informational 

propriu,  institutiile publice locale si operatorii economici despre 
iminenta prevederii dezastrelor 

- coordoneaza si conduce  prin C.L.S.U. activitatea de interventie 
a serviciului voluntari 

- asigura alarmarea populaţiei din zona afectată 
- colaborează cu C.J.S.U. pentru acordarea sprijinului necesar prin 

intervenţia forţtelor specializate de la nivel judetean  
- întocmeşte si inaintează C.J.S.U. rapoarte privind pagubele 

produse  
- solicită fonduri pentru despăgubirea persoanelor afectate 

 
 

• Dispensarul medical Roşia de Secaş 
- acordă asistenţa de specialitate a cetaţenilor 
- organizează la nevoie în teren,  puncte de acordare a primului 

ajutor 
- solicită,  sprijin spitalului orăşenesc Blaj,  in cazul depăşirii 

posibilităţiilor proprii 
 
 

 
• Postul de poliţie Roşia de Secaş 

- asigură paza si ordinea publică  
- asigură fluidizarea circulaţiei  
- interzice accesul persoanelor si autovehiculelor neautorizate în 

zonele cu restricţii  
- participă cu forţe si mijloace la evacuare in caz de dezastre  
- participă la anunţarea si informarea populaţiei din zonele de risc 

 
 

• Dispensarul  medical veterinar Roşia de Secaş 
- asigură asistenţa de specialitate animalelor afectate  
- stabileşte măsurile profilactice ce urmeaza a fi luate in zonele 

calamitate  
- solicită sprijin D.S.V. judeţului Alba în cazul depăşirii 

posibilităţtiilor proprii 
 
 



 
25 

• Serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Roşia de Secaş 
- Desfasoară activităţi de cercetare a evenimentelor si informează 

C.L.S.U. cu problemele descoperite in vederea luării celor mai 
optime măsuri de intervenţie 

- desfasoară activităţi de înştiinţare, alarmare folosind mijloacele  
avute la  dispoziţie  conform schemei de înstiinţare-  alarmare 

- intervine în zonele afectate pentru deblocarea -   salvarea 
persoanelor afectate  de dezastru si limitarea -   închidarea 
efectelor acestuia 

- desfasoara activităţi logistice in zona calamitată conform 
misiunilor primite de la C.L.S.U. a comunei. 

 
                          Operatorii economici de pe raza comunei Roşia de Secaş 

- pun in aplicare propiile planuri de protecţie si intervenţie în caz 
de dezastre 

- actionează conform dispoziţiilor C.L.S.U. pentru limitarea si 
lichidarea urmărilor  dezastrului in zona proprie de activitate si 
in folosul populaţiei  comunei 

- pun  la dispoziţia C.L.S.U. – personalul,  tehnica si materialele 
solicitate de acesta pentru interventie in funcţie de necesităţi 

 
• Populaţia comunei Roşia de Secaş 

- participă la pregatirea privind modul de acţiune în caz de 
dezastre  

- respectă normele de comportare pentru prevenirea si  producerea 
dezastrelor 

- participa la acţiuni de protecţie si intervenţie in zonele afectate 
conform organizăriii f ăcute de C.L.S.U. 

           
         
 
Timpii de răspuns pentru toate structurile locale participante la acţiunile de răspuns în 
cazul intervenţiei in zonele afectate se stabileste prin crearea de scenarii probabile a se 
produce si prin desfasurarea de exercitii tactice,  in cadrul pregatirii anuale pe linie de 
protectie civila. 
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Sectiunea II – Etape de realizare a actiunilor 
 

          Desfasurarea activitatilor de interventie  in cazul producerii unei situatii de 
urgenta pe teritoriul  comunei Roşia de Secaş cuprinde urmatoarele operatiuni 
principale : 
            -     alertarea si alarmarea structurilor locale de interventie : 

• C.L.S.U. 
• Centru Operativ cu activitate temporara pentru Situatiile de Urgenta 
• Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
• Postul de politie 
• Dispensar uman 
• Dispensar veterinar 
• Operatori economici locali 

 
               -   informarea personalului acestor structuri asupra situatiei create 
               -   deplasarea la locul interventiei 
               -   intrarea in actiune a fortelor de interventie 
                -   transmiterea dispozitiilor  preeliminare  
                -    analiza situatiei create si luarea deciziei de catre C.L.S.U. si darea 
dispozitiilor de interventie 
                -   evacuarea ,  salvarea sau protejarea persoanelor,  animalelor si bunurilor 
                -   localizarea si limitarea efectelor dezastrelor 
                -   înlaturarea unor efecte negative ale dezastrului  
                -   stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favorizat 
evolutia acestuia 
                -   informarea C.J.S.U. cu evolutia evenimentelor,  masurile luate si nevoile 
de sprijin atunci cand posibilitatile proprii sunt depasite. 
 

 
Sectiunea  III-   – Faze de urgenta  a actiunilor 

 
         In functie de locul,  natura,  amploarea si evolutia evenimentelor ce se pot produce 
pe teritoriul comunei Roşia de Secaş interventia serviciilor pentru situatii de urgenta 
voluntare si profesioniste sunt organizate conform O.M.A.I. nr. 132/2007 astfel: 

- Urgenta I – asigurata de structurile proprii de interventie ale 
comunei Roşia de Secaş 

- Urgenta II – asigurata de subunitatile S.U. Blaj  
- Urgenta III asigurata de subunitatile I.S.U. Unirea al judetului 

Alba  
- Urgenta IV – asigurata de subunitatile specializate din judeţul 

Sibiu la cerere 
- Urgenta V – asigurata prin grupari operative,  dislocate la 

ordinul inspectorului general al Inspectoratului  General pentru 
Situatiii de Urgenta,  in cazul unor interventii de amploare de 
lunga durata 
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Sectiunea IV– Actiunea de protectie – interventie 

 
          La nivelul comunei Roşia de Secaş in situatiile de urgenta create de factorii de 
risc ce pot actiona pe teritoriul sau administrativ,  structurile de interventie specializate 
actioneza conform domeniului  lor de competenta pentru : 

- salvarea si protejarea oamenilor,  animalelor si bunurilor 
materiale evacuarea si transportul  victimelor,  cazarea 
sinistratilor,  aprovizionarea cu alimente,  medicamente  si 
materiale de prima necesitate  

- acordarea primului ajutor medical si pshihologic precum si 
participarea la evacuarea populatiei,  institutiilor publice si a 
operatorilor economici afectati. 

- aplicarea masurilor privind ordinea si siguranta publica pe timpul 
producerii situatiilor de urgenta specifice. 

- dirijarea si indrumarea circulatiei pe directiile si in zonele 
stabilite ca fiind accesibile  

- diminuarea sau eliminarea avariilor la retelele de utilitati si 
cladiri cu functiuni esentiale (retele de curent electric,  
romtelecom,  cladirea primariei,  scolile din comuna,  dispensar,  
politie) a caror integritate este vitala pentru protectie populatiei 

- limitarea proportiilor situatiei de urgenta specifice si inlaturarea 
efectelor acesteia cu mijloacele din dotare 

 
 

Sectiunea V – Instruirea 
 
         Pregatirea structurilor de interventie in situatii de urgenta la nivelul comunei 
Roşia de Secaş se realizeaza pe baza unui program anual de pregatire stabilit de ISU 
Unirea al judetului Alba  si aprobat de C.J.S.U. Alba. 
        Acest program cuprinde activitatile ce se desfasoara in cursul anului de pregatire 
astfel : 

- pregatirea primarului ,  viceprimarului,  secretarului pe langa 
situatii de urgenta  

- pregatirea teoretica lunara  si trimestriala si practica anuala 
printr-  un exercitiu de interventie a echipelor specializate din 
cadrul S.V.S.U. al comunei Roşia de Secaş. 

- instruirea personalului primariei,  a operatorilor economici,  
institutiile publice si populatiei pe linie de situatii de urgenta 
conform O.M.A.I. 712/2005 
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Sectiunea VI– Realizarea circuitului informational -   decizional  si de 
cooperare. 

 
      Sistemul informational – decizional cuprinde  ansamblul subsistemelor  destinate 
observarii,  masurarii,  inregistrarii,  stocarii si prelucarii datelor specifice alarmarii,  
notificarii,  culegerii si transmiteriii informatilor si a deciziilor  de catre factorii 
implicati in actiunile de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta. 
        Informarea Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U.Alba asupra locului 
producerii unei situatii de urgenta specifica,  evolutia acesteia,  efectele negative 
produse precum si masurile luate, se realizeaza  prin rapoarte operative. 
         Primarul comunei Roşia de Secaş,  C.L.S.U. precum si conducerile operatorilor 
economici  si instututiile publice de pe raza comunei amplasate in zonele de risc au 
obligatia sa preia datele  transmise de C.L.S.U. (avertizari meteorologice  si 
hidrologice) in vederea declansarii actiunilor de prevenire si interventie. 
 
        Realizarea legaturilor si circulatia informatiilor intre structurile participante la 
gestiunea situatiilor de urgenta,  se face conform  ‘’ Schemei fluxului informational – 
anexa 5 la plan. 
 

CAPITOLUL V – Resurse umane materiale si financiare 
 
      Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor de 
analiza si acoperire a riscurilor se realizeaza potrivit reglementarilor in vigoare, prin 
planurile de asigurare cu resurse umane,  materiale  si financiare pentru gestionarea 
situatiilor de urgenta aprobate de C.L.S.U. al comunei Roşia de Secaş. 
      Consiliul local al comunei Roşia de Secaş prevede anual in bugetul propriu 
fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane,  materiale si financiare necesare 
gestionarii situatiilor de urgenta pe teritoriul sau administrativ. 
      Functie de categoriile de riscuri identificate,  mecanismele si conditiile de producere 
si manifestare de ampolarea si efectele posibile ale acestora,  S.V.S.U a comunei  este 
organizat pe echipe specializate astfel : 
                                -   echipa de cercetare  

- echipa de instiintare – alarmare 
- echipa de deblocare-   salvare 
- echipa logistica 

      Pe langa echipele specializate  ce incadreaza S.V.S.U  in comuna sunt organizate si 
echipe de interventie din populatie pe zonele inundabile. 
  

CAPITOLUL VI – Logistica actiunilor 
 
      Logistica actiunilor de interventie pentru limitarea si inlatutarea  efectelor unui 
dezastru produs pe teritoriul administrativ al comunei  Roşia de Secaş se face  astfel : 
                     -   pentru formatiunile proprii S.V.S.U prin grija C.L.S.U 
                      -  pentru structurile care intervin (politie,  sanatate publica,  veterinar,  
romtelecom,  drumuri nationale,  drumuri judetene,  mediu,  S.G.A) prin grija 
institutiilor care le organizeaza,  doteaza si coordoneaza pe timpul interventiei.   
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      Resursele disponibile pentru interventie sunt cuprinse in anexa nr 7 ,  tabelul cu 
stocul de mijloace si materiale de aparare. 
 
                                                          ANEXE 
 Anexa1-   Lista autoritatiilor sa factorilor care au responsabilitati in naliza si acoperirea               
               riscurilor. 
Anexa 2 – Atributiile autoritatiilor si responsabililor cuprinsi in P.A.A.R.   
Anexa3-   Riscuri potentiale care pot afecta zona de competenta a comunei  
Anexa 4 – Tabel cuprinzand obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situatii 
de     
                   Urgenta. 
Anexa 5 – Schema fluxului informational –decizional 
Anexa 6 – Reguli de comportare in cazul producerii unei situatii de urgenta   
 Anexa7 – Harta de risc                                          

 
 
 
 

ANEXA 1 

LISTA 
 AUTORITATIILOR SI FACTORILOR CARE AU 

RESPONSABILITATI IN ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILO R 
COMUNA ROŞIA DE SECAŞ 

 
 

NR. 
CRT 

DENUMIRE 
AUTORITATE 

COORDONATE 
AUTORITATE  

PERSOANA DE 
CONTACT 
 
 

ATRIBUTI
UNI IN 
PAAR – 
FISA NR 

1 Primar   BOGDAN 
VASILE 
NICOLAE 
 
 

Fisa 1 

2 Viceprimar  MUNTEAN ILIE 
 
 

Fisa1 

3 Secretar   Bunea Ovidiu 
 
 

Fisa1 

4 Medic de familie    
Kadar Corina 
 

Fisa 1 

5 Medic veterinar    
Buzan Vasile Ioan 
 

Fisa 1 

6 Director scoala   
Lupean Nicolae 
 

Fisa 1 

7 Diriginte posta     
Cioban Vasile 

Fisa 2 
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8 Sef Post Politie  Bratu Silviu Fisa 2 

9 Preşedinte CLSU  Bogdan Nicolae 
 
 

Fisa 2 

10 Membru CLSU   
Wagner Paul 
 

Fisa 2 

11 Sef Centru   Bunea Ovidiu  
 
 

Fisa1 

12 Sef SVSU   
Muntean Valer 
 

Fisa 1 

13 
 

 

Membru CLSU 
operativ cu 
activitate 
temporara 

 

 
 

 

 
Câra Leontina 

 

 
Fisa 2 

14 
 
 

Membru CLSU 
operativ cu 
activitate 
temporara 

 
 
 

 
 
 

 
Sirbu Maria 
Lacramioara 

 

 
Fisa 2 

 

 
FIŞA  NR. 1 

 
 

ATRIBUTII 
 
 
                 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
                           -  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; 
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                        -  informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii 
desfăşurate; 
 
                       -  îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de 
organismele şi organele abilitate. 
 

Fişa nr.2 
 

ATRIBUTII 
 
                 CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 
 
                           -  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; 
 
 
                          -  urmăreşte 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; 
 

           
  ANEXA 2 

ATRIBUTIUNILE 
AUTORITATILOR SI RESPONSABILILOR CUPRINSI IN PAAP 

 
   Fisa 1. Primarul – preşedintele 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; 
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- 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 
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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. 

 
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,  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; 
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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 3 
 

RISCURI 
 POTENTIALE CARE POT AFECTA ZONA DE COMPETENTA A 

COMUNEI RO ŞIA DE SECAŞ 
 

Nr. crt  
 

Localitatea Riscuri potentiale  Obs 

 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roşia de Secaş 

 
-  Riscuri naturale: 
 

- inundatii 
 
- furtuni,  tornade,  seceta,  

inghet 
 
- alunecari de teren 
 

-  Riscuri tehnologice : 
 

- transport de materiale 
periculoase 

-  
-  Riscuri biologice 
 
 
-  Riscuri de incendii 
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ANEXA 4 
 

Tabel 
cuprinzand obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situatii de 

urgenta 
 

Nr.   
crt  

Zona inundabila  
Curs de apa  
Localitate 

Denumirea obiectivelor din zona 
inundabila  

Obs 

 
1. 

Zona inundabila nr. 1  
Valea Secaşului 
Sat Roşia de Secaş 

-  31 gospodării 
-  drum comunal 800m 
-  teren arabil 15 ha 
-  fâneţe 150ha 

 

2. Zona inundabila nr. 2 
Valea Secaşului 
Sat Tău   

-  drum comunal 500m 
-  teren arabil 5 ha 
-  fâneţe 50ha 
 

 

 
În celelalte zone de risc nu au fost influenţe asupra gospodăriilor, terenurilor,  pode ţelor.   
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ANEXA 5 
SCHEMA 

fluxului informa ţional operativ – decizional 
pentru situaţii de urgenţă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    
 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

ALBA 
      Tel.  0258-817062 Fax.  0258-811382 

         Centrul operaţional pentru Sit.Urgenţă 
    Tel.  0258-810497  Fax.   0258-810425 

112 
Grupul de suport tehnic pentru situaţii de 

urgenţă 
generate de inundaţii 

Sistemul de Gospodărire a Apelor 
ALBA 

Tel.  0258-833356, 833578 
Fax.  0258-834428 

Inspectoratul pt.  Situaţii de 
Urgenţă „UNIREA” al Judeţului 
ALBA  

Tel.  0258-810497,  811891 

                    112 
Fax.  0258-810425, 816191 

COMITETUL LOCAL  
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Roşia de Secaş 
TEL:0258765777 

    Centrul operativ cu  act. temporară 
 

Politia 
0733914868 
0258765702 

Dispensar 
uman  
0258765707 

Dispensar 
veterinar 
0258765706 

Scoala gen. 
 
 
0258765745 

Oficiulpostal 
0766148311 

District silvic 
0258731912 
 

S.V.S.U 
0733914870 

FORŢE DE SPRIJIN Telefon 
Inspectoratul pentru situatii de Urgenta 810411 

Insp.de Politie Alba 806161 
Insp.de Jandarmi Alba 812318 
Ag.de Protectie a Mediului Alba 813248 
Comisariatul Garzii de Mediu Alba 813290 
S.G .A Alba 834426 
D.S.V Alba 835950 

Directia Sanatate Publica Alba  821636 

 

Sate apartinatoare : 
Roşia de Secaş – Bogdan Nicolae 0733914873 
 
Tău – Marginean Sorin - 0766742119 
 
Ungurei – Câra Leontina 0733914872 
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ANEXA  6 

 
Reguli  

de comportare in cazul producerii 
unei situatii de urgenta 

 
 

1. Reguli de comportare la inundatii  
 
      La receptionarea semnalelor de alarmare specifice  in cazul inundatiilor se 
actioneaza astfel : 

- parasiti locuinta si intreptati-  va catre locurile lipsite de pericol,  
dinainte stabilite. 

- la parasirea locuintei intreruperi alimentare cu electricitate,  apa sau 
gaze. 

- nu luati din locuinta decat lucrurile strict necesare si obiectele de 
valoare pentru a nu ingreuna operatiile de evacuare. 

- evacuati  animalele din gospodarie  in afara zonei de pericol.   
- daca  ati fost surprins de inundatie urcati-  va catre partile 

superioare ale locuintei(etaj,  pod,  acoperis) 
- actionati cu calm,  incercand sa pastrati si calmul celor din jur. 
- asteptati cu clam interventia formatiunilor de salvare. 
- evitati consumul de apa contaminata. 
- ramaneti in locuintele afectate numai cu avizul organelor de 

protectie civila. 
- acordati atentie asigurarii unor conditii minime de igiena personala  

si colectiva,  in acest mod evitati crearea unor focare de epidemie. 
-  

2. In cazul fenomenelor meteorologice periculoase se respecta 
următoarele reguli: 

 
- tineti in functiune radioul /televizorul,  pentru a fi in permanenta 

avertizati asupra evolutiei si gravitatii manifestarilor meteorologice. 
- verificati echipamentele audio si de iluminat care se pot alimenta cu 

baterii si asigurati baterii pentru alimentare. 
- fiti gata  pentru o eventuala evacure  
- pastrati in permanenta  la domiciliu rezerve de alimente conservate,  

apa potabila,  medicamente pentru 72 de ore. 
- verificati si asigurati inchiderea perfecta a usilor si ferestrelor.   
- verificati anexele gospodaresti care pot fi adramate in acz de 

furtuna. 
daca nu exista indici precise pentru evacuare nu parasiti locuinta. 


