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(P.A.A.R.)
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Secţiunea 1
Definiţie, scopuri, obiective
1.1.- Definiţie: PAAR cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul teritoriului
administrativ al comunei Valea Crișului împreună cu satele aparţinătoare (Valea Cri șului
și Calnic), măsurile, acţiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor
respective.
1.2.- Scopurile PAAR sunt:
- asigură cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor și atribuţiilor cele revin
premergător, pe timpul și după apariţia unei situaţii de urgență;
- creează un cadru unitar și coerent de acţiune pentru prevenirea, gestionarea riscurilor
generatoare de situaţii de urgență;
- asigură un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
1.3.- Obiectivele PAAR sunt:
a) - asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgență, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în
baza concluziilor rezultate în urma identificării si evaluării tipurilor de risc, conform
schemei cu riscurile teritoriale ;
b) - amplasarea și dimensionarea unităţilor operative și a celorlalte forţe destinate
asigurării funcţiilor de sprijin, privind prevenirea și gestionarea situaţiilor de urgență;
c) - stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgență și elaborarea planurilor
operative ;
d) - alocarea și optimizarea forţelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării
situaţiilor de urgență.
Secţiunea a 2-a
Responsabilităţi privind analiza și acoperirea riscurilor
2.1.- Acte normative de referință:
- Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și
acoperire a riscurilor, publicat în M.O. partea I nr. 79/01.02.2007 ;
- Legea nr. 481/2001 privind Protecţia Civilă;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
2.2.- Structuri organizatorice implicate :
- Consiliul Local al comunei Valea Crișului;
- Primăria comunei Valea Crișului;
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta al comunei Valea Crișului

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgență al comunei Valea Crișului;
Poliţia comunei Valea Crișului;
- Operatori economici : S.C. VALDEK IMPEX SRL., SC GRUN FOREST SRL
- Instituţii publice: Primăria comunei cu toate serviciile publice, Scoală Generala,
Grădiniţa cu program normal, Grădiniţa cu program prelungit, parohiile, şcolile generale
si grădiniţele din satele aparţinătoare, etc.
2.3. - Responsabilităţi ale organismelor și autorităţilor cu atribuţii în
domeniu ;
1. Monitorizarea pericolelor și a riscurilor specifice, precum și a efectelor
negative ale acestora :
A. Centralizarea datelor și informaţiilor privind monitorizarea pericolelor și a riscurilor
specifice, precum si ale efectelor negative ale acestora:
- Comitetul pentru situaţii de urgență, Primăria comunei Valea Crișului, Inspectoratul
judeţean pentru situaţii de Urgență Covasna
B. Monitorizarea pericolelor:
a) - factori de mediu, calitatea aerului - referent de mediu de la Primărie si de la agenţi
economici factori de risc, Inspectorat pentru protecţia mediului Covasna
b) - cutremure - referent de mediu de la Primărie si de la agenţi economici factori de risc,
Inspectoratul pentru protecţia mediului Covasna;
c) - fenomenele hidrologice pe cursurile de apa şi a calităţii apei - SGA Apele Române -Sf.
Gheorghe ;
d) - principalele lucrări hidrotehnice - administratorul lucrării (SGA - Sf.Gheorghe,)
e) - starea de sănătate a populaţiei - dispensarele, cabinetele particulare, medicii de
familie, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publica Covasna ;
f) - transporturi de substanţe chimice periculoase – Poliţia comunei Valea Crișului,
Comitetul pentru situaţii de urgență prin inspectorul de specialitate, Inspectoratul
judeţean pentru situaţii de urgență Covasna;
2.Informarea, înştiinţarea si avertizarea :
A.. Informarea si educarea preventiva a populaţiei și salariaţilor :
a) - pentru populaţie si salariaţi - Primăria comunei Valea Crișului prin Comitetul local
pentru situaţii de urgență;
b)- pentru salariaţi - Conducerea instituţiilor prin Celula de urgență;
c) - Conducerea Şcolilor generale;
d) - Medicii de familie - pentru întreaga populaţie ;
e) - Mass-media.
B. înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice locale Valea Crișului
a) - asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta - autorităţile administraţiei
publice judeţene de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor si
riscurilor specifice, Inspectoratul Judeţean pentru situaţii de Urgenta ;
b) - asupra producerii situaţiilor de urgenta - administratorii agenţilor surse de risc sau,
după caz, administratorii proprietăţilor afectate .
C. Avertizarea populaţiei si salariaţilor :
a) - prin sisteme si mijloace tehnice de avertizare si alarmare publica - sistemul de sirene
ale comitetului local pentru situaţii de urgenta;
b) - prin mass-media - postul local de televiziune prin cablu.
3.Planificarea si pregătirea resurselor si serviciilor :
a) - pentru intervenţie operativa - comitetul local si comitetele agenţilor economici sursa
de risc pentru situaţii de urgenta din comuna Valea Crișului;
b) - asigurarea finanţărilor măsurilor de protecţie - bugetul local.
4.Comunicaţii și informatică:
a)- refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii - operatorii de telefonie fixă și
mobilă din zonă;
5.Căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor :
a)- cautarea-salvarea prin structuri operative specializate - Serviciul voluntar pentru
-

Situaţii de Urgență Valea Crișului, Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgență
Covasna
6.Evacuarea populaţiei, animalelor sau bunurilor periclitate :
a) - asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din Primăria Valea Crișului
și a conducătorilor agenţilor economici sursa de risc, în locurile în care aceştia vor fi
evacuaţi, Serviciile de paza de la agenţi economici;
b) - asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare - comitetul local si comitetele agenţilor
economici sursa de risc pentru situaţii de urgenta de pe raza comunei;
c) - evidenţa populaţiei evacuate - serviciul de evidenta informatizata a comunei;
d) - asigurarea primirii si cazării persoanelor evacuate - conform Planului de evacuare în
raport cu situaţia spaţiilor de cazare (existente si care se amenajează la nevoie );
e) - recepţia si depozitarea bunurilor evacuate - fiecare unitate pentru bunurile proprii;
f) - evacuarea animalelor - Comitetul local pentru situaţii de urgenta împreuna cu Circa
sanitar-veterinara Valea Crișului;
g) - evacuarea valorilor culturale importante si a bunurilor de patrimoniu – Comitetul
local pentru situaţii de urgență împreuna cu Centrul Cultural Arcuș;
7. Acordarea asistenţei medicale de urgenta
a) - acordarea asistenţei medicale de urgență - Cab.Med.Fam. Dr Szabo Magdolna
8.Localizarea si stingerea incendiilor :
a) - localizarea, limitarea propagării, stingerea si lichidarea consecinţelor incendiilor,
inclusiv a incendiilor în masă - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgență Valea
Crișului;
b) - localizarea stingerea incendiilor la fondul forestier - Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgență, Ocolul Silvic Privat Hatod, populaţia.
9. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor
evacuate si altor surse :
a)- asigurarea transportului urban pentru realizarea evacuării: agenţii economici de stat si
privaţi care deţin mijloace de transport în comun ;
b)- stabilirea si pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în
termen de 2 ore de la declararea stării de urgenta - Comitetul local pentru Situaţii de
Urgență pe baza Planului de evacuare;
10.Asigurarea cazării si adapostirii persoanelor afectate sau evacuate :
- asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei și cazării populaţiei în
adăposturi colective - Comitetul local pentru situaţii de urgență prin spaţiile de cazare
stabilite în Planul de evacuare
11.Efectuarea depoluării si decontaminării:
a)- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie referent mediu
12.Menţinerea si restabilirea ordinii publice :
a)- menţinerea si restabilirea ordinii publice - Poliţia comunei Valea Crișului .
13. Logistica intervenţiilor:
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea intervenţiei
CAPITOLUL II
Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale
Comuna Valea Crişului este aşezată între 45° grade 92’ latitudine şi 25° grade 77’
longitudine, la altitudinea de între 580-605 m. În zona pădurile altitudinea minimă este de
620 m, iar cea maximă este de 960 m, media situându-se în jurul valorii de 800 m. Cota
cea mai important din teritoriu este Vf. Ascuţit – 956 m, înscris pe hărţile amenajistice.
Marea majoritate a arboretelor (69 %) sunt situate între 801 şi 930 m. Înclinarea
terenului înregistrează valori diferite, există suprafeţe plane si versanţi abrupţi, înclinări
repezi, uşori şi moderate de la 0-5° pe suprafeţele plane, până la 35° pe versanţi.
Predomină înclinările uşoare şi moderate (54 %).

Expoziţia generală a unităţii de bază este sud-estică după direcţia de curgere a
principalelor cursuri de apă din zonă, pârâul Iavoroş, pârâul Alunul şi Valea Mare. Datorită
fragmentării reliefului de către reţeaua hidrografică se întâlnesc şi celelalte expoziţii dintre
care cele mai frecvente sunt cele nord-estice şi estice.
Clima este temperat-continentală cu veri relativ calde si ierni geroase, temperatura
medie anuală fiind de 7,6 grade C in aria depresionara si 1 grad C in munţi. Precipitaţiile
variază cu altidudinea intre 500-1.200 mm/an. Vânturile dominante bat dinspre NE.
Comuna Valea Crişului se situează în bazinul hidrografic al Râului Olt. Reţeaua
hidrografică este bogată şi bine reprezentată de următoarele cursuri de apă, afluenţi ai
Râului Olt: pâraiele Calnic, Valea Crişului, şi cursuri de apă nepermanente Vadas, Scurt,
Palos, Tekse, Iavoroş, Alunul. Râul Olt străbate partea estică a localităţii Valea Crişului, pe
o lungime totală de 1,6 km pe teritoriul administrativ al comunei.
Regimul hidrografic, influenţat de condiţiile fizico-geografice, este relativ echilibrat
de tip Carpatic. Debitul acestor pâraie se caracterizează prin maxime la începutul
primăverii şi minime în luna ianuarie. Debitele mari din lunile martie-aprilie sunt
rezultatele alimentării bogate din ploi şi topirea zăpezilor. Alimentarea subterană variază
între 40-50% din scurgerea totală, iar alimentarea superficială este predominant pluvială,
regimul hidrologic al solului fiind percolativ.
Din teritoriul comunei afluenţii principali de dreapta ai râului Olt sunt:
pârâul Valea Crişului, cu un bazin hidrografic de 18 km2
pârâul Calnic, cu un bazin hidrografic de 8 km2
Populaţia unităţii administrative la nivelul fiecărui localităţi componente ale
unităţii administrative: Valea Crișului – 1670 Calnic - 515
Cai de transport rutiere: DJ 121A
Infrastructura: - sistem de furnizare de apă potabilă; - sistem de canalizare;
CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgență
Secţiunea 1
Analiza riscurilor naturale :
Comuna Valea Crișului poate fi afectat de următoarele tipuri de risc:
- seisme ( cutremure de pământ)
- dezastre complementare cutremurelor:
- alunecări de teren
- inundaţii
- incendii
- înzapeziri, viscole, îngheţuri
1. Seisme (cutremure de pământ)
Regiunea epicentrala VRANCEA: sursa activa si persistenta caracter specific adâncime
intermediara cu hipocentrul ( focarul) la 70 ... 170 km
Dezastre complementare seismelor
Celelalte riscuri naturale
Secţiunea a 2-a
Analiza riscurilor tehnologice :
Explozii si incendii in cazul accidentelor rutiere pe DJ 121A.
Secţiunea a 3-a
Analiza riscurilor biologice :
Nu au existat în anul 2012 poluări accidentale ale surselor de apa utilizate.
Secţiunea a 4-a
Analiza riscurilor de incendiu :
Riscul producerii de incendii, este următorul:
• la case si gospodăriile populaţiei = 40 % ;

•
•
•
•
•

la pajişti = 5 % ;
la păduri = 20 %
la obiective industriale =25 %
la autovehicule = 5 %
alte situaţii = 5 %
Incendiile la case si anexe gospodăreşti au frecvenţa mai mare în perioada sezonului
rece, când se fac focuri în sobe, la pajişti si resturi vegetale în perioada de primăvara, la
păduri în perioada de vara.
Comuna dispune de 8 hidranţi.
Secţiunea a 5-a
Analiza riscurilor sociale :
Dezastrele naturale sau provocate de oameni abunda în timp si spaţiu. Atât
supravieţuitorii, cât si echipele de intervenţie sunt supuşi unui stres puternic care în multe
împrejurări, poate lasă traume psihice asupra celor în cauza.
CAPITOLUL IV
Acoperirea riscurilor
Secţiunea 1
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protectie-interventie :
Monitorizarea, evidenţa, gestionarea si evaluarea riscurilor, organizarea si
desfăşurarea intervenţiei la producerea unor tipuri de risc pe teritoriul comunei Valea
Crișului: - revine conform H.G. nr. 1489/2004, 1490/2004, 1491/2004 Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgente Judeţean prin Centrul Operaţional, Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenta prin Secretariatul Tehnic Permanent care funcţionează pe lângă
Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta si prin
grupurile de suport tehnic pe tipuri de risc care funcţionează pe lângă Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenta, iar la nivel local revine Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenta, centrului operativ cu activitate temporara si specialiştilor din cadrul comisiilor
locale si consultanţilor tehnici.
La agenţi economici, instituţii publice si societăţi comerciale acoperirea riscurilor
privind monitorizarea, evaluarea, evidenta intra in competenta conducătorilor acestora
ajutaţi de către specialişti si inspectori de specialitate pe linia situaţiilor de urgenta.
La nivelul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta, a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenta judeţean si a comitetelor locale pentru situaţii de urgenta s-a stabilit un
flux informaţional decizional pentru informare si raportare a situaţiilor de risc produse pa
teritoriul de competenta in conformitate cu fluxul stabilit la nivelul Sistemului Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenta.
(1.) Evitarea manifestărilor riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora, se realizează prin următoarele acţiuni:
a)- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc.
si transmiterea datelor la autorităţile competente ;
b)- activităţi preventive ale C.L.S.U. si autorităţilor publice, pe domenii de activitate ;
c)- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice comunei Valea Cri șului si asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; înştiinţarea, avertizarea,
prealarmarea si alarmarea se realizează în scopul evitării surprinderii si a luării masurilor
privind adapostirea populaţiei, protecţiei bunurilor materiale.
Alarmarea cetăţenilor si salariaţilor, operatorii economici si instituţiile comunei se
executa prin folosirea sistemului de alarmare compus din:
-1 sirena electrica;
- clopote existente în localitatea si satele aparţinătoare.
Pentru alarmarea populaţiei sunt stabilite următoarele semnale de alarma:
- "ALARMA LA DEZASTRE" - 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauza de
10 secunde între ele - pentru situaţiile de inundaţii, alunecări de teren, incendii de mari
proporţii, N.B.C., etc;

-"ÎNCETAREA ALARMEI" - sunet continuu cu durata de 2 minute.
(2.) Activităţile preventive planificate, organizate si desfăşurate în scopul acoperirii
riscurilor, sunt:
a)- controale si inspecţii de prevenire ;
b)- avizare/autorizare de securitate la incendiu si protecţie civila ;
c)- acordul;
d)- asistenta tehnica de specialitate ;
e)- informare preventiva ;
f)- pregătirea populaţiei;
g)- constatarea si sancţionarea încălcărilor prevederilor legale.
(3.) Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la :
a)-categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenta si amplasarea unităţilor
operative ;
b)- încadrarea si mijloacele de intervenţie si protecţie a personalului/populaţiei pentru
fiecare tip de risc, pe categorii de forţe si mijloace, cum sunt: autospecialele de lucru cu
spuma si apa, alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, asistenţi, etc.;
c)- zona de acoperire a riscurilor ;
d)- timpii de răspuns, cuantificaţi de comisia IJSU ;
e)- activitatea operaţionala, prin prezentarea detaliata a ponderii intervenţiilor la incendii
asistenţa medicala de urgenta, reanimare si descarcerare; deblocari/salvari de persoane,
salvări de animale, etc.;
f)- alte informaţii considerate necesare .
Secţiunea a 2-a
Etapele de realizare a acţiunilor :
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale :
a)- alertarea si/sau alarmarea subunitatii de pompieri si a altor unităţi de intervenţie
vecine:
(S.V.S.U. al comunei Arcuș cu care a fost incheiat contract de interventie);
b)- informarea personalului de conducere asupra situaţiei reale ;
c)- deplasarea la locul intervenţiei;
d)- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor si realizarea dispozitivului
preliminar de intervenţie ;
e)- transmiterea dispoziţiilor preliminare ;
f)- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei si darea ordinului de intervenţie ;
g)- evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor ;
h)- realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concreta ;
i)- manevra de forte ;
j)- localizarea si limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;
k)- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului;
1)- regruparea forţelor si a mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
m)- stabilirea cauzei producerii evenimentului si a condiţiilor care au favorizat evoluţia
acestuia;
n)- întocmirea procesului verbal de intervenţie si a raportului de intervenţie ;
o)- retragerea forţelor si mijloacelor de la locul acţiunii la locul de dislocare permanenta ;
p)- restabilirea capacităţii de intervenţie ;
q)- informarea IJSU/ preşedintelui CLSU ;
r)- analiza intervenţiilor si evidenţierea masurilor de prevenire/optimizare necesare ;
Secţiunea a 3-a
Faze de urgență a acţiunilor :
(1)La amplasarea in teritoriu a formaţiilor de intervenţie al comunei se tine seama de
următoarele criterii operaţionale:
a) timpul mediu de alertare: 5-10 minute, in funcţie de anotimp si de ora din zi sau din
noapte la care s-a produs situaţia de urgenta;

b) timpul de răspuns;
c) raza medie a sectorului de competenta: 5-10 km;
d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de intervenţie: 50 km/h.
(2) Timpul maxim de răspuns:
a) la obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute;
b) in cel mai indepartat punct din sectorul de competenta stabilit: 30 de minute;
c) in celelalte localităţi cu care s-au incheiat contracte sau convenţii de intervenţie: 45 de
minute.
(3) Derularea intervenţiei se face gradual, după caz, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor
profesioniste de intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenta judeţean, precum
si a serviciului privat/voluntar cu care s-a incheiat un contract/o convenţie de intervenţie;
b) intervenţia propriu-zisa efectuata de serviciile voluntare;
c) sprijinul acordat intervenţiei (in tehnica si personal specializat) de către serviciul
privat/voluntar cu care s-a incheiat un contract/o convenţie de intervenţie;
d) sprijinul acordat intervenţiei (in tehnica si personal specializat) de către structurile
profesioniste.
(4) Serviciul de urgenta voluntar solicita in sprijin intervenţia serviciilor de urgenta
private si a celor voluntare cu care a incheiat contracte/convenţii de intervenţie sau, după
caz, a serviciilor de urgenta profesioniste, ori de cate ori amploarea situaţiei de urgenta
depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.
Secţiunea a 4-a
Acţiunile de protecţie-intervenţie :
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de
competenta, pentru:
a)- salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, evacuarea si
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente si
materiale de prima necesitate ;
b)- acordarea primului ajutor medical si psihologic, precum si participarea la evacuarea
populaţiei, instituţiilor publice si a operatorilor economici afectaţi;
c)- aplicarea masurilor privind ordinea si siguranţa publica pe timpul producerii situaţiei
de urgenta specifice ;
d)- dirijarea si îndrumarea circulaţiei pe direcţiile si în zonele stabilite ca accesibile ;
e)- diminuarea si/sau eliminarea avariilor la reţele si clădiri cu funcţii esenţiale, a căror
integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protecţia populaţiei; staţiile de
pompieri si sediul poliţiei, staţiile de producere si distribuire a energie si/sau care asigura
servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de autovehicule
ale serviciilor de urgenta de diferite categorii, rezervoare de apa si staţii de pompare
esenţiale pentru situaţii de urgenta, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi si alte
substanţe periculoase, precum si pentru cai de transport, clădiri pentru învăţământ;
f)- limitarea proporţiilor situaţiilor de urgenta specifice si înlăturarea efectelor acesteia cu
mijloacele din dotare.
Secţiunea a 5-a
Instruirea :
(1.) Instruirea S.V.S.U Valea Crișului se realizează conform planului de instruire anuala,
condus de sef SVSU
(2.) Primarul, care este si preşedintele CLSU si conducerile operatorilor economici si
instituţiilor publice au obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate
intervenţiei, precum si de către populaţie a modalităţilor de acţiune conform planurilor
aprobate de analiza si acoperire a riscurilor .
Secţiunea a 6-a
Realizarea circuitului informaţional-decizional si de

cooperare :
Sistemul informaţional decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării si prelucrării datelor specifice,
alarmării, notificării, culegerii si transmiterii informaţiilor si a deciziilor de către factorii
implicaţi în acţiunile de prevenire si gestionare a unei situaţii de urgenta.
Informarea secretariatului tehnic permanent al CJSU asupra locului producerii unei
situaţii de urgenta specifica, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum si a
masurilor luate, se realizează prin rapoarte operative .
Primarul si CLSU, precum si conducerile operatorilor economici si instituţiilor
amplasate în zonele de risc au obligaţia sa asigure preluarea de la staţiile centrale si locale a
datelor si avertizărilor meteorologice si hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor
preventive si de intervenţie.
CAPITOLUL V
Resurse umane, materiale si financiare :
Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasuarii activităţii de analiza
si acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementarilor în vigoare, prin Planul de
asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situaţiilor de
urgenta, elaborate de CLSU.
Consiliul local prevede anual, în bugetul propriu, fonduri necesare pentru
asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare analizei si acoperirii
riscurilor din comuna Valea Crișului în funcţie de categoriile de riscuri identificate,
mecanismele si condiţiile de producere/manifestare, de amploarea si efectele posibile ale
acestora, se stabilesc tipuri de forţe si mijloace necesare de prevenire si combatere a
riscurilor, astfel:
a)- inspecţii de prevenire ;
b)- servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenta ;
c)- formaţiuni de asistenta medicala de urgeta si descarcerare ;
d)- formaţiuni de protecţie civila : echipe de cautare-salvare, NBC si pirotehnice ;
e)- alte formaţiuni de salvare : Crucea Roşie, SALVAMONT, etc. ;
f)- grupe de sprijin .
Pe lângă tipurile de forţe specializate prevăzute mai sus, mai pot acţiona, după caz,
în condiţiile legii: unităţile poliţiei, jandarmeriei, structurile poliţiei comunitare,
formaţiuni de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţii în caz de urgenta si
organizaţi în organizaţii neguvernamentale cu activităţi specifice, etc.
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei si salariaţilor, al formaţiunilor de
voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenta, care acţionează
conform sarcinilor stabilite pentru formaţiile de protecţie civila organizate la operatorii
economici si societăţile comerciale în planurile de apărare specifice, potrivit legii.
CAPITOLUL VI
Logistica acţiunilor
Sistemul forţelor si mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de
urgenta se stabileşte prin Planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de
autorităţile, instituţiile publice, societatea civila si operatorii economici cu atribuţii în acest
domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenta
specifice tipurilor de riscuri.
Forţele si mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc si se pregătesc din
timp si acţionează conform sarcinilor stabilite prin Planurile de apărare specifice.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretica si practica, de prevenire si gestionare a
situaţiei de urgenta specifice, se asigura de autorităţile, instituţiile si operatorii economici
cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, masuri si resurse necesare.
Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregătirea si desfăşurarea
acţiunilor de intervenţie inclusiv pentru asigurarea asistenţei medicale persoanelor care au
avut de suferit si pentru asigurarea condiţiilor de trai sinistraţilor, revine Consiliului local al

comunei Valea Crișului.
Situaţia cu necesarul de fonduri financiare pentru dezastre se prezintă spre
aprobare Consiliului local. Asigurarea materiala, a acţiunilor de înlăturare a urmărilor
dezastrelor se realizează prin grija primăriei, agenţilor economici.
Principalele materiale de intervenţie, decontaminatori, carburanţi-lubrifianţi,
medicamente se asigura astfel:
- carburanţi, lubrifianţi de la depozitul: S.C. LUKOIL SRL;
- medicamente: cabinete medicale familiare;
- materiale de construcţii de la S.C. VALDEK IMPEX SRL.
Asigurarea medicala a populaţiei afectate precum si a personalului formaţiilor
participante la acţiunile de intervenţie se realizează la cabinetele medicale familiare.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
1.- Lista autorităţilor ai factorilor care au responsabilităţi în analiza si acoperirea
riscurilor în localitatea Valea Crișului - anexa 1 ;
2.- Atribuţiile autorităţilor si responsabililor cuprinşi în PA.AR. - anexă 2 ;
3.- Componenţa nominala a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionarii
situaţiilor de urgenta, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor,
funcţiei, adresei si a telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu, a responsabilităţilor şi
misiunilor;
4.- Riscuri potenţiale în localităţile vecine care pot afecta zona comunei Valea
Crișului;
5.- Harţi de risc ;
6.- Masuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a
frecvenţei de producere ori de manifestare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;
7.- Sisteme existente de pre-avertizare/avertizare a atingerii unor valori critice si de
alarmare a populaţiei în scopul evacuării;
8.- tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de
urgenta (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic, etc.);
9.- Planuri si proceduri de intervenţie ;
10.- Schema fluxului informaţional-decizional;
11.- Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenta si dotarea acestora ;
12.- Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementarilor tehnice specifice;
13.- rapoarte lunare de informare si analiza către IJSU ;
14.- Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace si materiale de apărare
existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţile locale si cu sprijin de la IJSU
sau CJSU;
15.- Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenta .

Întocmit,
Viceprimar
Karácsony László

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

PLAN DE APLICAŢII
anul 2013

Data
09.05.2013

22.07.2013

30.09.2013

Denumirea
obiectivului
Școala Generală
Kalnoki Ludmilla
Valea Crișului
Școala primară Bedo
Albert Calnic
Asociația Kalnoki
Ludmilla

Organizat de
Primăria și
conducerea școlii
Primăria și
conducerea școlii

Participă
S.V.S.U Valea Crișului

S.V.S.U Valea Crișului

Primăria Valea Crișului
și conducerea
S.V.S.U Valea Crișului
asociației

Întocmit,
Viceprimar
Karácsony László

Anexa nr. 1
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi
acoperirea riscurilor în judeţul Covasna, comuna Valea Crișului

Denumire autoritate

Coordonate
autoritate

Persoană(e) de
contact

Atribuţii în
PAAR,
conform
fişei nr.

1

Primăria

str.Principală,
nr.136;
tel/fax 313844

Kisgyörgy Sándor
Primar
0728929422

Fişa nr. 1

2

Primăria
SVSU

str.Principala,
nr.136;
tel/fax 313844

3

Sc.Gen Kalnoki
Ludmilla

Nr.crt.

Tel. 374541

Karácsony László
Responsabil SVSu
0728929424

Fisa nr. 2

Vancea Eszter
Director
tel. 0740868379

Fişa nr.3

Dr Szabo Magdolna
4

Cab.Med.Fam

Tel. 0723200621

Fişa nr.4
0723200621

5

Cab.Med. Veterinar

6

SC VALDEK IMPEX
SRL

7

Primăria

Tel.
0722845545

Dr. Kolcza Iuliu
tel 0722845545

Fisa nr.5

Tel 318164

Halmagyi Eugen
Tel 318164

Fisa nr.6

Szilágyi Zsolt
consilier
0745855570

Fişa nr. 7

str.Principala,
nr.136
tel 313844

Anexa nr. 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
AUTORITATEA: Primăria Valea Crișului

Fişa nr. 1
Kisgyörgy Sándor

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de Analiza neregulire constate si ia
competenţă;
masuri pentru eliminarea lor
c.-informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor
specifice
unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui
pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;
Aproba Planul de exerciţii si aplicaţii,
participa la desfăşurarea lor
II.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, Asigura
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor aparatură/echipamente
la autorităţile competente;
necesare

si

condiţii

b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor Informează populaţia si ia masuri
specifice
unităţii
administrativ teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui
pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;

Aproba plan de exerciţii si aplicaţii

III.-INTERVENŢIE
a.-alarmare

Da alarma, conduce intervenţia,
stabileşte masurile necesarece

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

Solicita sprijinul agenţilor economici

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

Notă:

se

completează doar rubricile

corespunzătoare

competenţelor

Anexa nr. 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
AUTORITATEA: Primăria Valea Crișului

Fişa nr.2
Karácsony László

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a.-monitorizarea
permanentă
a
parametrilor Sprijină activitatea de monitorizare a
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc şi măsurătorilor si informează CLSU
transmiterea datelor la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de Controlează unităţile administrative si
competenţă;
operator economici, informează CLSU
asupra concluziilor
c.-informare
preventivă
a
populaţiei
asupra
pericolelor
specifice
unităţii
administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;

Trimestrial organizează si
exerciţii si aplicaţii
cf.Plan de aplicaţii si exerciţii

conduce

II.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea
permanentă
a
parametrilor Informează populaţia prin TV locala si
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc şi afişare
transmiterea datelor la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare
preventivă
a
populaţiei
asupra
pericolelor
specifice
unităţii
administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în
cazul manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;

împreuna cu primarul stabileşte locul de
desfăşurare, echipamentul si materialul
necesar, conduce toata activitatea

III.-INTERVENTIE
a.-alarmare

b.-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare

Alarmează Serviciul SVSU, stabileşte
mijloacele de intervenţie necesare. Timp de
intrare in acţiune 10 minute
îndruma si controlează echipa de
specialitate

c.-asistenţă medicală
d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs
e.-acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol
f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment
Notă:

se

Conduce toate activităţile,
mijloacele necesare

completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

asigurând

Anexa nr. 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
AUTORITATEA: Școala Generală Kalnoki Ludmilla

Fişa nr.3
Vancea Eszter

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a.-monitorizarea
permanentă
a
parametrilor
meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice
unităţii
administrativ
teritoriale
şi
asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui
pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;
Participa la aplicaţii si exerciţii
conducând echipa de salvare
II.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea permanentă
a parametrilor
meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor
la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice
unităţii
administrativ
teritoriale
şi
asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui
pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;
Participa la aplicaţii si exerciţii
conducând echipa de salvare
III.-INTERVENŢIE
a.-alarmare
b.-acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c.-asistentă medicală
>
d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs

Asigura
cazarea
sinistraţilor

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol
f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment
Notă:

se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

si hrana

Anexa nr. 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
AUTORITATEA: Cab.Med.Fam. dr.Szabo

Fişa nr.4
Dr.Szabo Magdolna

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

-

b.-controlul preventive al autorităţilor pe domenii
de competenţă;
c.-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor
specifice
unităţii
administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat
în cazul manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;

Participa la aplicaţii si exerciţii, conducând
grupa sanitar-veterinar

II.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;
b.-controlul preventive al autorităţilor pe domenii
de competenţă;
c.-informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor
specifice
unităţii
administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat
în cazul manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;

Participa la aplicaţii si exerciţii conducând
grupa sanitar-veterinar

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

împreuna
cu
membrii
echipei
de
specialitate(grupa
sanitar-veterinar)
acorda
celor accidentaţi prim ajutor.
Timp de acţiune 10 minute.

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e.-acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol
f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui
eveniment
Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

Anexa nr. 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
AUTORITATEA: Cab.Med.Veterinar

Fişa nr.5
Dr.Kolcza Iuliu

I.-GESTIONAREA RISCURILOR
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare
preventivă
a
populaţiei
asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;
Participa la aplicaţii si exerciţii,
conducând grupa sanitar-veterinar
II.-RESURSE NECESARE
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare
preventivă
a
populaţiei
asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi
asupra comportamentului de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;
Participa

la aplicaţii si exerciţii,
conducând grupa sanitar-veterinar

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

împreuna
cu
echipa
de salvare
evacuare
asigura adapostirea
animalelor salvate. Asigura asistenta
medicala.

d.-acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului
produs
e.-acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol
f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment
Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenţelor

Anexa nr. 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
AUTORITATEA:

S.C VALDEK IMPEX SRL

Fişa nr.6
Ing. Halmagyi Eugen

L-GESTIONAREA RISCURILOR
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare
preventivă
a populaţiei
asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale
şi asupra comportamentului
de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;
Participa
aplicaţii.
II.-RESURSE NECESARE

la

exerciţii

si

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea
datelor la autorităţile competente;
b.-controlul preventiv al autorităţilor pe domenii de
competenţă;
c.-informare
preventivă
a populaţiei
asupra
pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale
şi
asupra
comportamentului
de adoptat în cazul
manifestării unui pericol;
d.-exerciţii şi aplicaţii;
Participa la exerciţii si aplicaţii
III.-INTERVENŢIE
a.-alarmare
b.-actiuni de căutare/salvare/descarcerare
c.-asistenţă medicală
d.-acţiuni
produs

de îndepărtare a manifestării pericolului Asigura mijloacele si meteialele
necesare

e.-actiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

Sprijină acţiuni de limitare a
consecinţelor
unui
pericolasigurand utilaje necesare
Timp de intrare in acţiune 30
minute

f.-acţiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment

Anexa nr. 2

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
AUTORITATEA: Primăria Valea Crișului

Fişa nr.7
Szilagyi Zsolt

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

Răspunde de monitorizarea permanentă a
parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici. Se informează asupra
atingerii valorilor critice. Informează
CLSV

b. - controlul preventiv al autorităţilor pe
domenii de competenţă;
c. - informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor
specifice
unităţii
administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d. - exerciţii şi aplicaţii;

Participa la de exerciţii si aplicaţii

II.-RESURSE NECESARE
a. - monitorizarea permanentă a parametrilor Răspunde de aparatura si echipament de
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc şi măsura/control
necesare,
loc
de
transmiterea
datelor
la
autorităţile amplasare Centru Cultural
competente;
b. - controlul preventiv
domenii de competenţă;

al

autorităţilor

pe

c. - informare preventivă a populaţiei asupra
pericolelor
specifice
unităţii
administrativ
teritoriale şi asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d. - exerciţii şi aplicaţii;
III.-INTERVENŢIE
a .- alarmare

Participa la alarmare

b. - acţiuni de căutare/salvare/descarcerare
c. - asistenţă medicală
d. - acţiuni
de îndepărtare a manifestării
pericolului produs
e. - acțiuni de limitare a consecinţelor unui
pericol
f. - acţiuni
eveniment
Notă:

se

de

înlăturare

a

efectelor

unui

completează doar rubricile corespunzătoare

competenţelor

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr. 3
CU PERSONALUL CE ÎNCADREAZĂ FORMAŢIUNILE DE
INTERVENŢIE LA SITUAŢII DE URGENŢĂ AL comunei Valea Crișului
Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

Funcţia

Locul de
muncă

Adresa

Telefon
serviciu

Telefon
acasă

COMPARTIMENTUL PENTRU PREVENIRE
1

KOLTO ZOLTAN

2

VERESS ANDRAS

---

---

3

TEGLAS MIHALY

---

---

4

KOVER LASZLO

---

---

---

pensionar

VALEA CRIŞULUI
nr 409
VALEA CRIŞULUI
Nr 389A

--

374544

--

373943

VALEA CRIŞULUI
Nr 394

0730488711

--

VALEA CRIŞULUI
Nr 30

0728068015

373980

0731058524

--

0728154197

373825

0728516124

373963

ECHIPA DE INTERVENŢIE P.S.I.
1

KOMAN LEVENTE

gestionar

SC KOMANKA VALEA CRIŞULUI
nr 342
SRL

2

BALINT ANDRASSZILARD

Muncitor

SC KTW SRL

3

BIRTALAN GYULA

șofer

---

4

DEMETER ATTILA

tâmplar

SC DOCISA SRL

VALEA CRIŞULUI
nr 140A

0721655164

--

5

BOKOR SANDOR

muncitor

----

VALEA CRIŞULUI
nr 413

--

373995

VALEA CRIŞULUI
nr 14
VALEA CRIŞULUI
nr 357

6

Mecanic
motopompă

---

---

VALEA
CRIŞULUI

--

--

7

Conducător
autospecială

---

---

VALEA
CRIŞULUI

--

--

ECHIPA DE TRANSMISIUNI – ALARMARE, CERCETARE, CĂUTARE
1

SIPOS LEHEL
CSABA

2

MIKLOS ZSOLT

3

TOTH DENES

4

PARA HUNOR
ATTILA

---șofer
muncitor
----

---SC BERTIS SRL
SC AUTOLIV
SRL
----

VALEA CRIŞULUI
nr 447

0735528341

--

0747676077

--

0732144257

--

VALEA CRIŞULUI
0740098943
nr 399

--

VALEA CRIŞULUI
nr 194
VALEA CRIŞULUI
nr 17

ECHIPA DE DEBLOCARE SALVARE
1

ILYES ATTILA

2

FERENCZ CSABA

3

PARA ATTILA

4

BOKOR ROBERT

5

DEMETER JOZSEF

Muncitor SC SPICOM SRL
---șomer
Elev
tractorist

VALEA CRIŞULUI
nr 349

0721483195

---

SRSRL
----

VALEA CRIŞULUI

----

VALEA CRIŞULUI
nr 399

0746704157

---

VALEA CRIŞULUI
nr 207
VALEA CRIŞULUI
nr 140A

0730413812

---

0729102855

---

--MULTITRANS
SA

---

---

ECHIPA SANITAR VETERINARĂ
1

MAKSAI ANDRAS

2

ILYES SANDOR

muncitor

SC SALMOFOR
SRL

VALEA CRIŞULUI
nr 349

0729590731

3

ILYES LASZLO
MIHALY

----

---

VALEA CRIŞULUI
nr 349

0751635316

4

PARA BARNA

---

---

VALEA CRIŞULUI
nr 411

0763339556

----

----

CALNIC nr 190

373957

ECHIPA DE EVACUARE
1

SZIGYARTO
ANDRAS

2
3

DEMETER ARPAD
DEMETER CSABA
JOZSEF

4
5

TEGLAS BOTOND
SZEP JOZSEF

---

---

Tâmplar

---

șofer

---

elev

---

---

---

CALNIC nr 190
VALEA CRIŞULUI
nr 140A
VALEA CRIŞULUI
nr 140A
VALEA CRIŞULUI
nr 394
VALEA CRIŞULUI

---

374533

0726384291

---

0749164519

---

0752659385

---

---

---

LOC DE ADUNARE - PRIMĂRIA, CENTRUL COMUNEI;
TIMP DE ADUNARE - 10 MINUTE.

Anexa nr. 4
FLUXUL INFORMAŢIONAL LA DEZASTRE
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

CENTRUL OPERAŢIONAL
GRUP SUPORT TEHNIC 1

Permanenţă la sediul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
- Tel: 315350; 315351
- Tel. special: 112;

Incendii, accidente nucleare, căderi de obiecte cosmice,
explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul
conflictelor militare, accidente chimice, avarii grave la
sistemele de gospodărie comunală, evenimente publice
care pot genera situaţii de urgenţă,
• Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
Valea Crișului

Permanenţă la Sediul Primăriei
Tel: 374541
Fax: 313844

GRUP SUPORT TEHNIC 2
Grupul de suport tehnic pentru apărare împotriva
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase şi accident la construcţiile hidrotehnice

A.
Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă Valea Crișului

SECŢIUNEA: Fenomene meteorologice
periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ,
tornade)
Permanenţa la sediul SISTEMULUI DE
GOSPODĂRIRE A APELOR
Telefon – 310512
- 310833
Fax
- 311046

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•
-

Permanenţă la Sediul Primăriei
Tel: 374541
Fax: 313844_____________________

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;
Telefon – 315350; 112
Fax - 311182

-

B.

SECŢIUNEA: Accidente la construcţii
hidrotehnice.
Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;
Telefon – 315350 ; 112
Fax - 311182

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•
-

GRUP SUPORT TEHNIC 3
Apărare împotriva efectelor seismice şi
alunecărilor de teren, prăbuşiri de teren la
exploatări miniere
• Permanenţa la sediul COMPARTIMENTUL
CONTROL ŞI INSPECŢIE PENTRU
CALITATEA LUCRĂRILOR DE
CONSTRUCŢII COVASNA;
- Telefon - 351568
- Fax - 351455
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

C.

SECŢIUNEA: Poluări ale cursurilor de apă
interioare.
Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;
Telefon – 315350 ; 112
Fax - 311182

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•
-

-

1

GRUP SUPORT TEHNIC 5
Incendii de masă la fondul forestier, invazii de
dăunători, contaminări de culturi vegetale, secetă,
căderi de grindină
• Permanenţa la sediul DIRECŢIEI PENTRU
AGRICULTURĂ COVASNA;
- Telefon - 351838
- 351829
- Fax - 312077

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRUP SUPORT TEHNIC 4
Avarii grave la magistralele de transport gaze,
produse petroliere energie electrică
• Permanenţa la sediul ELECTRICA S.A.
- Telefon - 305999
- Fax - 351075

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRUP SUPORT TEHNIC 7
Avarii grave la sistemele de telecomunicaţii şi
informatică
• Permanenţa la sediul ROMTELECOM Centru
Brasov-Covasna-Relatii Locale Covasna;
- Telefon – 311020
- Fax - 304124

GRUP SUPORT TEHNIC 6
Asistenţă medicală de urgenţă în caz de epidemii
• Permanenţa la sediul DIRECŢIEI DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ;
- Telefon – 351398
- 351348
- 351499
- Fax
- 351495

GRUP SUPORT TEHNIC 9
Accidente deosebit de grave pe căile de
comunicaţii, căderi masive de zăpadă, polei, blocaje
de gheaţă
• Permanenţa la sediul SECTORULUI
DRUMURI NAŢIONALE
- Telefon – 312031
315729
351996
- Fax - 351996

GRUP SUPORT TEHNIC 8
Epizootii contaminări de produse animale şi
vegetale
• Permanenţa la sediul DIRECŢIEI
VETERINARE ŞI SIGURANŢA
ALIMENTELOR;
- Telefon – 351712
351713
312319
Fax - 312315

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRUP SUPORT TEHNIC 10
Primirea, depozitarea şi distribuirea materialelor
necesare
intervenţiei în
vederea
înlăturării urmărilor dezastrelor şi
ajutorării sinistraţilor
• Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;
- Telefon – 315350 ; 112
- Fax - 311182
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anexa nr. 5
SCHEMA LEGĂTURILOR DE COMUNICAŢII ALE FORŢELOR CE
ACŢIONEAZĂ ÎN CAZUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
În cazul primirii informaţiilor despre iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă ce
afectează comuna Valea Crișului , primarul ordonă alarmarea comunei atât prin sistemul
de alarmare al protecţiei civile, clopotele bisericilor din Parohia comunei, cât şi prin alte
mijloace de alarmare cum sunt fluiere, claxoane, etc.
PRIMAR
KISGYÖRGY SÁNDOR
(NUMELE ŞI PRENUMELE)

VICEPRIMAR
KARÁCSONY LÁSZLÓ
(NUMELE ŞI PRENUMELE)

ŞEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(NUMELE ŞI PRENUMELE)

SECRETAR
BENKŐ CECILIA MONIKA
(NUMELE ŞI PRENUMELE)



1. ŞEF ECHIPĂ DE INTERVENŢIE PSI
KOMAN LEVENTE
2. ŞEF COMPARTIMENT PREVENIRE
KÖLTŐ ZOLTÁN

1.GAGOR EMMA
SAT VALEA CRIŞULUI

CLOPOTAR

2.KERCSULY EVA
SAT VALEA CRIŞULUI

CLOPOTAR

3.KERCSULY EDIT
SAT VALEA CRIŞULUI

CLOPOTAR

6. ŞEF ECHIPĂ EVACUARE
SZIGYARTO ANDRAS

4.RAMOCSA GEZA
SAT CALNIC

CLOPOTAR

7.
CONDUCĂTOR AUTO
TEGLAS
VILMOS


5.KERCSULY ATTILA
SAT CALNIC

3. ŞEF ECHIPĂ TRANSMISIUNI
SIPOS LEHEL CSABA
4. ŞEF ECHIPĂ DEBLOCARE SALVARE
ILYES ATTILA
5. ŞEF ECHIPĂ SANITAR VETERINARĂ
MAKSAI ANDRAS

CLOPOTAR





Despre introducerea semnalului de alarmare pe teritoriul comunei se va
raporta imediat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai
Viteazul” al judeţului Covasna

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr. 6/a

Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale
Nr.
Crt.

Locul de unde poate
proveni poluarea
accidentală

1

S.C. GRUN FOREST SRL

2.

S.C.SALMOFOR SRL

3

S.C. K&M SRL

4

S.C. VALDEK IMPEX SRL

5.

S.C. ZSEFCO SRL

Cauzele posibile ale
poluării
Depozitare
necorespunzătoare
Depozitare
necorespunzătoare
Depozitare
necorespunzătoare
Depozitare
necorespunzătoare
Depozitare
necorespunzătoare

Poluanţi potenţiali
Denumirea

Observaţii

Rumeguş, deşeuri mat.
lemnoase
Rumeguş, deşeuri
mat.lemnoase
Rumeguş, deşeuri
mat.lemnoase

Valea Crișului tel 0720/823593

Material de construcție

Valea Crișului tel 0267/318164

Substanţe organice

Calnic tel 0751/084476

Valea Crișului tel 0726/746515

Calnic tel 0744/326092

JUDEŢUL COVASNA
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr. 6/b

Nr. Crt.

Lista operatorilor sursă de risc

Operator economic sursă
de risc

Sursa de risc

1

S.C. ZSEFCO SRL

Nitrați

Cantitatea maximă de
subtanțe/materiale
depozitate

1 tonă

Adresă

Calnic FN

Persoană de contact și
nr. de telefon

0751/084476

JUDEŢUL COVASNA
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr.7/a
ÎMPĂRŢIREA LOCALITĂŢII PE ZONE DE EVACUARE
Nr
crt

SATUL

ZONA DINA
CARE SE
EVACUEAZĂ

SATUL

1

VALEA
CRIŞULUI

ZONA DE NORD

VALEA
CRIŞULUI

2

VALEA
CRIŞULUI

ZONA DE SUD

VALEA
CRIŞULUI

3

CALNIC

SATUL CALNIC

CALNIC

ZONA ÎN
CARE SE
OBSERVAŢII
EVACUEAZĂ
ZONA
FOSTEI
CARIERE
DE LIGNIT
ZONA
FOSTEI
CARIERE
DE LIGNIT
ZONA
FOSTULUI
C.A.P.

--

--

--

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr.7/b
SITUAŢIA
CU EVIDENŢA MIJLOACELOR ŞI UTILAJELOR DISPONIBILE LA
EVACUARE

primărie

pers. fiz.

pers. jur.

DEŢINĂTOR

deficit

TRACTOR U 650
CAMION
AUTOTURISM

CANTITATE
existent

1
2
3

DENUMIREA
MIJLOACELOR DE
TRANSPORT *

necesar

NR.
CRT.

OBS.

4
2
5

4
2
5

----

--1

4
2
4

----

----

* Se trec tipurile de mijloace de transport existente (autocamion,
autobasculantă, autoturism, autobuz etc.)

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr. 8
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMUNA VALEA CRIŞULUI
HOTĂRÂRE
privind raioanele de dispunere a taberelor de sinistraţi
Raioanele de dispunere a taberelor de sinistraţi se infiintează pentru fiecare zonă a
localităţii şi în fiecare localitate aparţinătoare unităţii administrativ - teritoriale şi este
locul în care se prezintă populaţia pentru luarea în evidenţă, repartizarea pe mijloace de transport,
în vederea evacuării. Pentru aceasta, el trebuie să dispună de:
- săli de aşteptare (corturi);
- loc pentru luarea în evidenţă a populaţiei;
- sală de acordare a primului ajutor;
- sală pentru persoane cu copii mici;
- loc pentru personalul punctului de adunare;
- magazie
pentru păstrarea şi distribuirea materialelor de strictă
necesitate;
- încăperi pentru adăpostirea şi protecţia personalului şi a populaţiei
C.L.S.U. a stabilit înfiinţarea a 2 tabere de sinistraţi pentru 2 zone ale localităţii şi câte 1
tabăra de sinistraţi pentru fiecare localitate aparţinătoare, repartizate conform Anexei 6, Anexei
10 şi Anexei 12, astfel:
Raion de dispunere a taberei de sinistraţi nr. 1 situat în zona fostei cariere de
lignit, deserveşte zona de nord a localităţii.
Raion de dispunere a taberei de sinistraţi nr. 2 situat în zona fostei cariere de
lignit, deserveşte zona de sud a localităţii.
Raion de dispunere a taberei de sinistraţi nr. 3 situat în zona fostului C.A.P,
deserveşte zona localităţii Calnic;
Punctele de adunare-îmbarcare conferă condiţii bune pentru desfăşurarea activităţilor de
adunare, luarea în evidenţă, repartiţia pe mijloace de transport, îmbarcarea, etc.
Efectivul care încadrează un astfel de Punct de adunare-îmbarcare este de 10 persoane
din care 2 cadre medicale şi 2 poliţişti.
C.L.S.U. a stabilit înfiinţarea a 4 Puncte de debarcare şi primire-repartiţie pentru
localitate şi câte 1 punct de debarcare şi primire - repartiţie pentru fiecare localitate aparţinătoare,
în zona/zonele unde se evacuează populaţia şi bunurile, funcţie de situaţia concretă, care va fi
stabilită cu ocazia analizării situaţiei de urgenţă şi a recunoaşterilor.
Efectivul care încadrează un astfel de Punct de debarcare şi primire - repartiţie este de 10
persoane din care 2 cadre medicale şi 2 poliţişti.
• Punctele de îmbarcare - debarcare sunt locurile în care se constituie
coloanele auto şi în care are loc afluirea ori defluirea populaţiei şi cuprind:
- spaţii pentru acordarea primului ajutor;

spaţii pentru staţionarea temporară a persoanelor cu copii mici. Punctele de
îmbarcare sunt alăturate punctelor de adunare.
-

•

Punctele de primire - repartiţie sunt locuri de afluire a populaţiei
evacuate, pentru luarea în evidenţă şi repartizarea spaţiilor de cazare, a terenurilor
pentru desfăşurarea corturilor, parcarea maşinilor, construirea ţarcurilor pentru animale şi a altor
utilităţi. Se vor prevedea următoarele spaţii:
- loc pentru luarea în evidenţă;
- loc pentru acordarea primului ajutor şi efectuarea triajului epidemiologie.
Cazurile care depăşesc competenţa tehnică a respectivului loc, vor fi trimise la unităţi sanitare din
localităţile învecinate sau la alte spitale din judeţ;
- loc pentru staţionarea persoanelor cu copii mici.
Pentru utilarea acestor puncte, în special a punctelor de primire-repartiţie, dacă acestea nu
pot fi utilate pe plan local, se va face o cerere de materiale specifice la I.S.U.J (corturi, mijloace de
iluminat, autocisterne pentru apă potabilă, mese şi bănci pliante, veselă inox, marmite, bărci
pneumatice, etc.)
Punctele de primire-repartiţie se stabilesc în funcţie de variantele de evacuare, de către
echipele de recunoaştere.
Ponderea fiind autoevacuarea, se vor folosi la maximum mijloacele auto proprietate
personală. Dirijarea circulaţiei se va face organizat, pentru a nu se produce ambuteiaje pe căile de
acces spre locurile de evacuare.
La instituţiile de ocrotire a copiilor şi bătrânilor, la spital, la grădiniţe, se organizează
puncte de îmbarcare în mijloace auto, fiind deservite cu prioritate de mijloacele auto puse la
dispoziţie de Consiliul Local al comunei Valea Crişului. Aceste categorii de persoane vor fi evacuate
la instituţii similare aflate în afara raioanelor afectate de dezastru.
Elevii, pe timpul orelor de curs, se vor deplasa, pe jos sau cu mijloace auto, funcţie de
timpul la dispoziţie, sub conducerea cadrelor didactice spre locurile de evacuare cunoscute,
urmând a fi preluaţi de familii ulterior.
Cooperarea se face cu toate instituţiile publice şi operatorii economici din zonă,
indiferent de forma de proprietate, conform reglementărilor în vigoare şi al planurilor de
cooperare între C.L.S.U. şi instituţiile publice şi operatorii economici, indiferent de forma de
proprietate, în situaţii de urgenţă, întocmit de C.L.S.U. Valea Crişului
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de
C.L.S.U., în sistem raţionalizat, astfel:
a)
în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin reţeaua
comercială locală;
b)
ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă,
de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat;
c)
articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale,
în funcţie de sezon.
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură
de C.L.S.U. Valea Crişului
Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de
operatorii economici cu care s-au încheiat contracte de cooperare. Asigurarea transporturilor, se
realizează astfel:
-Pentru evacuarea populaţiei vor fi folosite mijloace de transport persoane existente în circulaţie pe
raza comunei Valea Crişului şi a altor mijloace suplimentare puse la dispoziţie CLSU, la cerere;

-Transportul bunurilor materiale de la instituţiile publice şi de la operatorii economici se va realiza
cu forţe şi mijloace proprii, precum şi cu mijloacele de transport ale operatorilor economici
specializaţi, la cerere.
Celelalte forme de asigurare logistică sunt asigurate, prin grija C.L.S.U. şi de la operatorii
economici din zonă, indiferent de forma de proprietate
Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în locaţiile de dispunere se asigură de
Ministerul Sănătăţii, prin dispensarul localităţii, medici de familie, de Crucea Roşie şi alte servicii
de specialitate.
Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivelul
localităţii Valea Crişului se asigură, după caz, din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din
alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea fondurilor necesare pentru
anul următor, Consiliul local Valea Crişului va include şi necesarul de fonduri băneşti pentru
pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare.
Toate persoanele juridice şi fizice care au în dotare mijloace de transport în comun pentru
persoane şi materiale, sunt obligate să le pună la dispoziţia C.L.S.U., în caz de evacuare.
Obligaţia asigurării cu mijloace de protecţie individuală, revine fiecărui operator economic,
instituţie publică sau administraţie publică locală conform H.G. 501/2005.
Cetăţenii care se află în perimetrul zonei de risc, au obligaţia să-şi asigure, prin grijă proprie,
mijloacele de protecţie individuală (H.G. 501/2005).
Operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, care au alimente, produse şi
materiale de strictă necesitate, le asigură persoanelor evacuate şi sinistrate, prin C.L.S.U.
Operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, care au ca obiect de activitate
prelucrarea lemnului sau construcţii metalice, asigură, cu forţe proprii sau cu personal din rândul
populaţiei, construirea de barăci, ţarcuri pentru animale sau adăposturi temporare în zonele de
evacuare, prin grija C.L.S.U.
Contravaloarea prestărilor de servicii şi a activităţilor întreprinse în astfel de situaţii, va fi
stabilită şi plătită în condiţiile legii.
Litigiile apărute în astfel de situaţii vor fi rezolvate, în principiu, pe cale amiabilă, iar dacă
nu este posibilă această cale, de instanţele judecătoreşti.

Preşedintele CLSU
Primar
KISGYÖRGY SÁNDOR

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr. 9/a

SITUAŢIA EVACUĂRII POPULAŢIEI ŞI A BUNURILOR MATERIALE

LOCUL UNDE SE
EVACUEAZĂ

CATEGORIA,
MARCA ŞI TIPUL
AUTOVEHICULULUI

NUMĂRUL DE
ÎNMATRICULARE

NUMELE ŞI
PRENUMELE
CONDUCĂTORULUI AUTO

40 TONE

ZONA FOSTEI
CARIERE DE LIGNIT

U 650

CV 04 UCC

BALOGH LAJOS

4

200 KG

ZONA FOSTEI
CARIERE DE LIGNIT

AUTOTURISM
VW

CV 02 SUD

KARACSONY
LASZLO

3

4

200 KG

ZONA FOSTEI
CARIERE DE LIGNIT

AUTOTURISM
MITSUBISHI

BV 10 SLM

KISGYORGY
SANDOR

4

4

200 KG

ZONA FOSTEI
CARIERE DE LIGNIT

AUTOTURISM
PEUGEOT 107

CV 10 CMT

MATE KATALIN

5

4

200 KG

ZONA FOSTEI
CARIERE DE LIGNIT

AUTOTURISM
VW PASSAT

CV 76 PFD

PANAITE ANA
DIANA

NR.
CRT.

NUMĂR DE
PERSOANE

1

400

2

CANTITĂŢI DE
BUNURI

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr.9/b
SITUAŢIA EVACUĂRII UNOR COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE

NUMELE ŞI
PRENUMELE
CONDUCĂTORULUI
AUTO

ANIMALE
EVACUATE

NUMĂR

LOCUL UNDE SE
EVACUEAZĂ

CATEGORIA,
MARCA ŞI TIPUL
AUTOVEHICULULUI

1

VITE

30

ZONA FOSTULUI
C.A.P

TRACTOR U 650

CV 02 XZB

PARA IMRE

2

OVINE

120

ZONA FOSTULUI
C.A.P

TRACTOR 110

CV 03 PAV

PARA BARNA

3

CABALINE

10

ZONA FOSTULUI
C.A.P

TRACTOR U 650

CV 02 FNN

KOLTO ANDRAS

4

PORCINE

55

ZONA FOSTULUI
C.A.P

TRACTOR U 650

CV 04 MDD

TEGLAS VILMOS

NR.
CRT.

NUMĂRUL DE
ÎNMATRICULARE

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr. 10

ORGANIZAREA
TRANSPORTURILOR AUTO PENTRU EVACUAREA ÎN CAZ DE DEZASTRE A INSTITUŢIILOR
PUBLICE ŞI OPERATURILOR ECONOMICI

NUMELE ŞI
PRENUMELE
CONDUCĂTORULUI
AUTO

INSTITUŢIA /
OPERATORUL
ECONOMIC

CATEGORIA,
MARCA, TIPUL
AUTOVEHICULULUI

NUMĂRUL
DE
ÎNMATRICULARE

1

PRIMĂRIA VALEA
CRIŞULUI

AUTOCAMION RABA

CV 03 TTK

PAL ISTVAN

--

2

ŞCOALA GENERALA
VALEA CRIŞULUI

CV 02 KLL

KARACSONY LASZLO

--

3

ŞCOALA GENERALĂ
CALNIC

CV 03 MVK

BEDO ATTILA

--

NR.CRT.

AUTOCAMION
SAVIEM

TRACTOR U 650

OBSERVAŢII

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
cod fiscal 4202207
str. Principală nr. 136, 527165
tel: 0267/374541
fax: 0267/313844
www.primariavaleacrisului@yahoo.com

Anexa nr. 11
TELEFOANE UTILE

Nr.
crt
.

Numele si
prenumele

Institutia
teritoriala din
care provine

Functia
detinuta de
unde provine

Date de contact

Telefon fix
0267/

Telefon
Fax
0267/

Telefon mobil

Adresă e-mail
cabinetulprefectului
@prefecuracv.ro

1

Codrin
Munteanu

Instituția Prefectului

Prefect

315.190
315.444

352500

0745-937474

2

Tamás Sándor

Consiliul judetean

Vicepreședinte

311.190
0367/403.910

351228

0722-193545

3

Gheorghiu
Georgeta

Instituția Prefectului

Subprefect

352140

352694

0744-634039

4

Henning Laszlo

Consiliul judetean

Vicepreşedinte

311190
0367/403914

351.228

0733-009001

5

György Alfons
Gheorghe

Inspector șef

315.350
350351

311182

0729-991991
0755-740420

covasna@isujcv.ro

6

Ganea
Gheorghe

Șef Centru
Operațional

3153501

311182

0729-991994
0755-740423

covasna@isujcv.ro

Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă Covasna

7

Stroie Doina

8

Popa Traian
Ion

Instituţia Prefectului,
Direcţia de Dezvoltare
Economică,
Monitorizarea Serviciilor
Publice Deconcentrate,
Financiar Contabilitate şi
Administrativ
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Covasna

9

Cristea Vasile

UM 01048

10

Cenean Ioan
Iulius

11

Ferencz Lajos

12

Stoican Sorin

13

Ilaș Ioan

14

Tompa Enikő

15

Jozsa Csaba

16

Neagu
Constantin

doina.stroie@prefect
uracv.ro

Director executiv

315444

352694

0745-939039

Inspector şef

307400

313408

0749-700777

Comandant
Garnizoană

352250

317043

0745-392556

Inspector Șef

311809
313603

352825

0749678304

Director

351119

351228

0745-020440

Secția Drumuri
Naţionale Sf. Gheorghe

Şef Secţie

312031
315729

351996

0744-654271

Sistemul de Gospodărire
a Apelor Covasna

Director

317512
310833

310046

0723241329

dispecerat@apecv.pl
anet.ro

Inspector șef

317435
318891

318891

0728-866526

anifcv@gmail.com

Director

305999

351075

0726-300513

Şef sector

351743
351407

351359

0749-692382

Inspectoratul de
Jandarmi ”Gheorghe
Doja” al judeţului
Covasna
Direcţia Economică din
cadrul Consiliului
Judeţean Covasna

Unitatea de Administrare
Covasna a A. N.
Îmbunătățiri Funciare
RA Mureș - Olt Superior
Sucursala
S.C.ELECTRICA
Transilvania Sud S.A.
Sucursala Distribuţie
Energie Electrică
Covasna
S.C. Distrigaz Sud Rețele
SRL-Regionala Nord de
Distribuție-Sector Sf.

Gheorghe
Stația CF Sfântu
Gheorghe
-Compartimentul Control
şi Inspecţie pentru
Calitatea Lucrărilor de
Construcţii Covasna

17

Mesaroş Vasile

18

Mild Zoltan

19

Benedek Káplár
Gábor

20

Sikó Barabási
Sándor

21

Keresztély Irma

Direcţia SanitarVeterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor
Covasna
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Covasna

22

Ágoston László

Direcţia de Sănătate
Publică Covasna

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Covasna

Şef Staţie

325606

325606

0745-980165

Coordonator
activitate

351568

351455

0720-888443

Director executiv

323701
323898

324181

0751-191190

Director executiv

351712
351713
312319

312315

0722-700699

Inspector Școlar
General

314782

351482

0723-180095

Director executiv

351398
351348
351499

351459

0745-024480

23

Radu Tudorel

24

Petcu Leontin

Oficiul Mobilizarea
Economiei şi Pregătirea
Teritoriului pentru
Apărare – judeţul
Covasna
Direcția Județeană de
Informații Covasna

25

Könczei Csaba

Direcţia pentru
Agricultură Covasna

Director executiv

351829
351838

312077

0729-850968

26

Cosnean Ioan

Direcţia Silvică Covasna

Director

351890
351024

351024

0731-300450

Janosi Lehel

Romtelecom,
Departament Centru de
operațiuni BrașovCovasna

Specialist soluții
tehnice

311020

304124

0742-674585

27

Şef serviciu

314650

314650

0744-358234

Locțiitor șef

353900

351588

0731-034821

serviciul.covasna@is
c-web.ro

28

Pandele Dan

ITRSV Covasna

Şef Inspecție

316154

313385

0745-345035

29

Papp Adolf

Filiala Covasna a
Societăţii de Cruce Roşie

Director

313802
0367/802185

313802

0728-153016

Prim adjunct

315.350
350351

311182

0755-740421

covasna@isujcv.ro

Adjunct

315.350
350351

311186

0755-740422

covasna@isujcv.ro

Şef serviciu
Protecţie Civilă

315.350
350351

311182

0743-026652
0733-009050

covasna@isujcv.ro

Ofițer specialist I

315.350
350351

311182

0733-009055

covasna@isujcv.ro

Ofițer specialist
II

315.350
350351

311182

0733-009052

covasna@isujcv.ro

Șef Serviciu
prevenirea
incendiilor

315.350
350351

311186

0755-740424

covasna@isujcv.ro

Ofițer specialist I

315.350
350351

311182

0733-009030

covasna@isujcv.ro

Șef birou

316555

316555

0761-655723

Șef serviciu
ordine publică

307400
307423

313408

0729-980579

30

Sădean Vasile

31

Şimonca Liviu

32

Fekete Stefan

33

Sonea Costică

34

Tudose Florin

35

Botez Dorinel

36

Cosma Aurora

37
38

Scurtu
Constantin
Roghină
Gheorghe

Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă ”Mihai Viteazul”
Covasna
Poliția Transporturi
Feroviare Covasna
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Covasna

313408

0729-980580
0742-043777

307400

313408

0729-980584
0744-435254

307400

313408

1744-434945

Ofițer de stat
major

313603

352825

0744-356688

Poliția Locală

Director executiv

312381
0367/409100

312381

0723-343463

SC. Gospodărie
Comunală SA. județul
Covasna

Director general

315400
351390
315392

351739

0722-372905
0746235929

Huţanu Ioan

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Covasna

40

Stan Călin

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Covasna

41

Bolobiţă
Gheorghe

42

Zotoiu Petru

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Covasna
Inspectoratul de
Jandarmi ”Gheorghe
Doja” al judeţului
Covasna

43

Hadnagy
Istvan

44

Fejer Alexandru

45

Velicu George

46
47
48
49
50
51

Grubisics
Elisabeta
Brătulescu
Cristian
Grad Molnar
Ionel
Kovacs Stefan
Popa Elena
Daniela
Török
Zsuzsanna

Șef serviciu
Poliție Rutieră
Șef serviciu
arme, muniții și
substanțe toxice
Șef Centru
Operațional

307400

39

SGA Covasna Dispecerat apărare
împotriva inundațiilor
SGA Covasna - Gestiunea
Resurselor de apa

Șef birou

317512

310046

0727-850883

dispecerat@apecv.pl
anet.ro

Șef birou

317512

310046

0748-196753

dispecerat@apecv.pl
anet.ro

Stația Meteorologica Sf.
Gheorghe

Șef stație

310846

310846

0756-033546

Cariera Racoș Sud

Director

377631

377753

0744-354831

Comisariatul Județean
Covasna al Gărzii
Naționale de Mediu

Prim-comisar

318054

318054

0745-344143

Direcţia pentru
Agricultură Covasna

Șef servicu IIPSA

351703
306041

306041

0740-706642

Serviciul de Ambulanță
Covasna

Director

352242

352821

0729-988942

52

Andras Nagy
Robert

Spitalul Județean Sf.
Gheorghe

Director

311981
311580

351883

0722-234161

53

Şovăială Mihai

Oficiul Județean de
Telecomunicații Speciale

Șef oficiu

311407

311420

0726-375644

S.C Drumuri și Poduri
Județene S.A.

Director

351552;569

351569

0744-571005

54
55
56

Borsai
Gheorghe
Emeric
Kisgyorgy
Sandor
Vancea Eszter

Primăria Valea
Crișului
Școala Gen Kalnoki
Ludmilla

Primar
Director

374541
374510

31384
4
374510

0728929422

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CRIŞULUI
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Anexa nr. 12
SITUAŢIA SPAŢIILOR DE CAZARE ŞI PREPARARE A
HRANEI
NR.
CRT.

SPAŢII DE CAZARE

CAPACITATE

OBSERVAŢII

1

CĂMIN CULTURAL
VALEA CRIŞULUI

250 PERSOANE

--

2

ŞCOALA GENERALĂ
KALNOKY LUDMILLA

400 PERSOANE

--

NR.
CRT.

SPAŢII DE PREPARARE ŞI
SERVITUL HRANEI

CAPACITATE

OBSERVAŢII

1

CĂMIN CULTURAL
CALNIC

200 PERSOANE

--

2

ŞCOALA GENERALĂ
CALNIC

280 PERSOANE

--

Anexa nr. 13

HARTI ALE COMUNEI SI SATELOR
APARTINATOARE PE CARE SE VOR
MATERIALIZA URMĂTOARELE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PRIMARIA
SIRENA ELECTRICA DE ALARMARE
BISERICILE CU CLOPOTE
DISPUNEREA FORMATIUNILOR DE
INTERVENTIE
DISPENSARUL
POLITIA
S.C. PRINCIPALE
SCOALA, GRADINITA, CAMINUL CULTURAL….
RAIOANE DIN CARE SE EVACUEAZA
POPULATIA
RAIOANE IN CARE SE EVACUEAZA
POPULATIA, ANIMALELE, BUNURILE...
DRUMURI DE ACCES CATRE ACESTE
RAIOANE
SURSE DE APA, GAZ, ENERGIE ELECTRICA
ALTE RAIOANE CE POT PREZENTA PERICOL
( ALUNECARI DE TEREN, INCENDII,
CONTAMINARE….)

