Anexa la PH NR. 72018

PLANUL
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
( 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 municipiului Vulcan, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul
riscurilor respective.
1.2.- Scopurile PAAR sunt :
- asigură cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin
premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă ;
- creează un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor
generatoare de situaţii de urgenţă ;
- asigură un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat .
1.3.- Obiectivele PAAR sunt :
a)- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor
rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale ;
b)- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării
funcţiilor de sprijin, privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ;
c)- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative ;
d)- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor
de urgenţă .

Secţiunea a 2-a
Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. - Actele normative de referinţă care au stat la baza întocmirii prezentului P.A.A.R. sunt
următoarele :
-L nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecţia civilă.
-L nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor .
-Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
-Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii
de evacuare în situaţii de urgenţă.
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă.
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- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă.
- H.G nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.
- H.G nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
-Ordinul MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul
naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei.
- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la
Dezastre
-Legea apelor nr. 107/1996.
-Ord.comun 638/420/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului şi
Gospodăririi Apelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.
- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi
reducerea efectelor inundaţiilor.
-L nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural.
- H.G nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor
dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului
Seismic
-Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi
al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului
Seismic.
- H.G nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase.
-Ordinul MAI nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor
interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă
-H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare
-Ordinul MAI nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă
profesioniste.
-Ordinul MAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea
taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă
-Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru
monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, regulamentul
privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul fitosanitar – invazii ale agentilor de daunare si
contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea
situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure.

2.2.- Structuri organizatorice implicate :
- Institutia Prefectului Jud. Hunedoara
- Consiliul Local al Municipiului Vulcan ;
- Primăria Municipiului Vulcan ;
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara”
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan
- Poliţia Municipiului Vulcan
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Poliţia Locală Vulcan
Crucea Roşie -filiala Vulcan
Spitalul Municipal Vulcan
Operatori economici: E.M Vulcan, Mina Paroşeni, Prest-Serv Petrosani, S.E.Paroşeni,
Apa Serv- Secţia Vulcan, S.C.Pregoterm S.A., S.C.Stil, Eon Gaz, Circumscripţia
Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vulcan, etc.
Instituţii de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”, Şcoala gimnazială nr. 5,
Şcoala gimnazială nr. 4, Şcoala primara nr. 3, Şcoala gimnaziala nr. 6, Gradiniţe, etc.

2.3.- Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
MANAGEMENTUL TIPURILOR DE RISC
(Bază : HG – 557/ 2016)
Managementul tipurilor de risc implică identificarea tipurilor de risc şi a riscurilor asociate,
stabilirea autorităţilor responsabile, pe tipuri de risc, stabilirea domeniilor de acţiune ale autorităţilor
responsabile, pentru prevenirea, pregătirea şi răspunsul la eveniment şi refacerea/reabilitarea
situaţiei, precum şi repartizarea funcţiilor de sprijin.
Autorităţile responsabile asigură managementul tipului de risc repartizat pe domeniile :
a). - prevenire,
b). - pregătire,
c). - răspuns,
d). - investigare/ evaluare post eveniment,
e). - refacere/ reabilitare.

LISTA,
activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin
1. Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea :
Reprezintă totalitatea activităţilor de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice, de
informare, înştiinţare şi alarmare a autorităţilor publice centrale şi/sau locale, precum şi a populaţiei,
privind posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă.
1.1.. Rol principal
a)- asigurarea transmiterii avertizărilor către populaţie, precum şi înştiinţării autorităţilor
administraţiei publice centrale şi/sau locale, prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare
publică, cu informaţiile autorizate de instituţiile abilitate despre posibilitatea, iminenţa producerii sau
producerea situaţiilor de urgenţă: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă – I. J.S.U. Hunedoara;
b)- pentru salariaţi – Conducerea instituţiilor prin Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă de
la instituţii (acolo unde sunt – la agenţii cu factor de risc) .

1.2. Rol secundar
a)- asigurarea transmiterii avertizărilor către autorităţilor administraţiei publice locale
Vulcan: privind fenomenele hidro-meteo şi calitatea factorilor de mediu – Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională de Meteorologie - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
SHI Petroşani;
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b)- comunicarea cu autorităţile‚ competente din alte state în domeniul asistenţei umanitare
la dezastre – Ministerul Afacerilor Externe;
c).- asigurarea supravegherii permanente a stării de sănătate a populaţiei şi mediului în
scopul prevenirii producerii unor situaţii de urgenţă şi /sau diminuării riscurilor pe care acestea le
comportă – Inspector de Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Vulcan, Spitalul Municipal Vulcan,
Direcţia Sanitar – Veterinară Deva;
d).- asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii şi a pericolelor seismice către autorităţile
administraţiei publice centrale – Biroul Urbanism şi amenajarea teritoriului, disciplină în construcţii
din cadrul Primăriei Vulcan;
e).- asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii , privind posibilitatea căderii obiectelor din
cosmos – Primăria Municipiului Vulcan;
f).- asigurarea informării, înştiinţării şi alarmării în cel mai scurt timp posibil a autorităţilor
centrale şi respectiv COCG despre o situaţie/stare/eveniment care poate să apară pe teritoriul
Românei sau al altor state învecinate, cu potenţial de risc radiologic pentru mediu sau populaţia
României: Administratorii agenţilor surse de risc, Biroul de mediu şi Urbanism din cadrul Primăriei
Municipiului Vulcan şi a Consiliul Local pentru Situaţii de Urgenţă ;
g).- asigurarea informării în timp real cu privire la integritatea structurii critice, a barierelor
biologice, a inventarului şi dispunerii materialelor radiologice cu caracter de deşeu radioactiv
conţinute în infrastructurile critice deţinute de instituţiile/companiile care exploatează reactoare
energetice de putere şi/sau de cercetare, instalaţii şi echipamente nucleare şi/sau radiologice din
medicină, agricultură, industrie etc.:Administratorii agenţilor surse de risc , Biroul de mediu din
cadrul Primăriei Vulcan;
h)- asigurarea transmiterii avertizărilor şi înştiinţărilor privind sănătatea populaţiei şi riscurile
biologice: Spitalul Municipal Vulcan, Direcţia de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică Deva,
Biroul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan, Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor Deva;
i).- asigurarea transmiterii avertizărilor populaţiei prin mass-media: Posturile locale de
televiziune şi radio, presa scrisă, societăţi private de radioteleviziune, societăţi de presă şi internet
( Mondo TV.şi radio, Kapital TV, Jiarul Văii Jiului , Cronica Văii Jiului, Gazeta Văii Jiului, RCS –
RDS, UPC , etc.) ;
j).- asigurarea suportului decizional al factorilor abilitaţi legal să întreprindă măsurile de
gestionare a situaţiilor de urgenţă, prin furnizarea informaţiilor de securitate naţională obţinute în
cadrul activităţilor specifice: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază
Hunedoara;
k).- asigurarea monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice de către toate autorităţile
responsabile; Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan, Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, Administraţia Bazinală de Ape Jiu SHI Petroşani, Jandarmeria şi Poliţia
Municipiului Vulcan;
l).- asigurarea preluării apelurilor de urgenţă de la cetăţeni, prin intermediul Sistemului naţional
unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) şi transmiterea acestora către agenţiile specializate de
intervenţie: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Deva – 112 ;
m).- asigurarea transmiterii avertizărilor populaţiei asupra condiţiilor mării, în zona plajelor/zona
litoral de la Marea Neagră: nu este cazul;
n).- asigurarea transmiterii avertizărilor de furtună şi a avizelor de navigaţie pentru zona
maritimă de responsabilitate a României: nu este cazul.
2. Recunoaştere şi cercetare:
Reprezintă totalitatea activităţilor întreprinse atât de structurile de intervenţie aflate în serviciu,
în vederea identificării şi evaluării consecinţelor unei situaţii de urgenţă, cât şi de structurile
specializate ale autorităţilor responsabile pentru cercetarea zonelor afectate de o situaţie de urgenţă.
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2.1. Rol principal,
a).- recunoaşterea, evaluarea şi cercetarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă:
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi alte forţe şi servicii specializate existente la locul
producerii unei situaţii de urgenţă ( SVSU, Poliţia locală, etc.) ;
b).- recunoaşterea, evaluarea şi cercetarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă pe mare,
inclusiv căutarea şi salvarea de vieţi omeneşti pe mare (SAR): nu este cazul.
2.2. Rol secundar,
a).- recunoaşterea şi evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă: Comitetul Local al
Municipiului Vulcan, ( SVSU, Poliţia locală, etc.) , Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă;
b).- cercetarea (aeriană, terestră, cu mijloace navale, cu mijloace de detecţie, cu mijloace
electrono-optice, cu cupluri chinotehnice, de comunicaţii etc.) la locul producerii unei situaţii de
urgenţă, în scopul salvării de vieţi omeneşti: forţe şi servicii specializate ale autorităţilor responsabile
solicitate în sprijin, conform domeniului de competenţă;
c).- recunoaşterea şi cercetarea containerelor/incintelor, zonelor populate sau nepopulate şi
identificarea zonelor cu nivel ridicat de radioactivitate sau cu potenţial contaminant radiologic:
Biroul de Mediu din cadrul Primăriei Vulcan, Spitalul Municipal Vulcan, laboratoarele de igiena
radiaţiilor Deva.
3. Comunicaţii şi informatică :
Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni necesar asigurării, planificării, coordonării
necesarului de comunicaţii pentru elementele de răspuns în situaţii de urgenţă de la nivel local,
judeţean şi/sau naţional, inclusiv gestionarea informaţiilor din domeniu.
3.1. Rol principal
a).- asigurarea continuităţii funcţionării reţelelor de comunicaţii şi informatică pentru
Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă (SNMSU): Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale Deva, specialist I.T. din cadrul primăriei;
3.2. Rol secundar
a).- completarea/refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii folosit de SNMSU:
Serviciul de Telecomunicaţii , I.J.S.U . Hunedoara , Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;
b).- completarea/refacerea operativă a sistemului de comunicaţii speciale din administrare:
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Deva;
c).- identificarea automată a locaţiei terminalului telefonic prin care este apelat numărul de
urgenţă 112, potrivit soluţiei tehnice de localizare implementate în SNUAU: Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale Deva;
d).- asigurarea funcţionării reţelelor de comunicaţii şi informatică din competenţă în vederea
monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi pentru realizarea fluxurilor informaţionale
de către toate autorităţile responsabile prin centrele operative/operaţionale, centrele de conducere şi
coordonare a intervenţiilor, dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului
informaţiilor clasificate.
4. Căutare-salvare
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul salvării persoanelor şi a animalelor
înainte, pe timpul şi imediat după producerea unei situaţii de urgenţă, inclusiv gestionarea
informaţiilor din domeniu.
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4.1. Rol principal
a).- căutare-salvare: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.
Dacă activitatea de căutare-salvare trebuie să se desfăşoare în anumite medii specifice, Ministerul
Afacerilor Interne participă cu rol secundar, iar rolul principal revine autorităţilor specializate, astfel:
- căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare (SAR): nu este cazul;
- căutare aeronave civile: Ministerul Transporturilor, prin Administraţia Română a Serviciilor
de Trafic Aerian (ROMATSA);
- căutare nave/aeronave militare: Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major al Forţelor
Navale (SMFN) şi Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA);
- căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere: Serviciile de profil specializat, operatorii
economici de profil;
- căutare-salvare persoane în mediu muntos, greu accesibil: I.J.SU. Hunedoara, Poliţia
Municipiului Vulcan,SVSU Vulcan, Jandarmii montani;
- căutare şi salvare persoane în zona de îmbăiere la Marea Neagră: nu este cazul.

4.2. Rol secundar
a).- căutare-salvare: Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de Protecţie şi Pază - pentru
demnitarii care beneficiază de protecţie;
b).- căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare (SAR): nu este cazul;
c).- căutarea şi salvarea victimelor accidentelor de aviaţie: Serviciul Voluntar de Urgenţă
Vulcan , Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan , Serviciul de Ambulanţă ;
d).- căutare-salvare a persoanelor în zone greu accesibile:Politia locala, Jandarmii montani şi
alte servicii de profil, serviciile publice constituite în baza Legii nr. 402/2006 privind prevenirea
accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată.
5. Descarcerare, deblocare căi de acces
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie pentru deblocarea
căilor de acces şi descarcerarea persoanelor aflate în medii ostile vieţii.
5.1. Rol principal
a).- asigurarea capacităţilor operaţionale, a tehnicilor şi procedurilor de descarcerare pentru
salvarea vieţii umane: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.
5.2. Rol secundar
a).- planificarea, asigurarea capacităţilor operaţionale necesare deblocării căilor de acces în zona
afectată de o situaţie de urgenţă, în scopul salvării vieţii omeneşti şi facilitării accesului structurilor
de urgenţă la locul evenimentului:toate autorităţile responsabile, agenţii guvernamentale şi
neguvernamentale şi operatori economici sursă de risc de pe raza Municipiului Vulcan. (Politia
Locala).
6. Protecţia populaţiei (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă şi hrană, alte măsuri de
protecţie)
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate pentru scoaterea temporară sau definitivă a
persoanelor, animalelor şi bunurilor din zonele de risc şi asigurarea condiţiilor minime de
subzistenţă, inclusiv activităţile de gestionare a datelor şi informaţiilor privind desfăşurarea acestor
acţiuni, precum şi cele de asigurare a populaţiei şi animalelor cu apă şi hrană..
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6.1. Evacuare
6.1.1. Rol principal
a).- organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare: Serviciul Voluntar din cadrul Primăriei
Municipiului Vulcan, Comitetul Local , Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă.
b).- fundamentarea deciziei privind evacuarea populaţiei: Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă, Poliţia Locală, Spitalul Municipal Vulcan, Administraţia Bazinală de Apă Jiu SHI şi alte
instituţii care au competenţa fundamentării deciziei privind evacuarea populaţiei.
6.1.2. Rol secundar
a).- suplimentarea capacităţii de transport pentru evacuare: Microbuze şi autobuze puse la
duspozitie de agenţii de stat şi particulari ;
b).- stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen
de două ore de la declararea, potrivit legii, a stării de urgenţă: toate autorităţile responsabile,
Comitetul Local, operatorii economici, după caz conform Planului de Evacuare a localităţii;
c).- evidenţa populaţiei evacuate: Serviciul de Evidenţă Informatizată a municipiului Vulcan;
d).- asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul
Local;
e).- instalarea taberelor pentru sinistraţi:Conform Planului de Evacuare în raport cu situaţia
spaţiilor de cazare ( existente şi care se amenajează la nevoie).
f).- evacuarea animalelor: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă împreună cu
Circumscripţia Sanitar – Veterinară Vulcan;
g).- securitatea şi paza zonelor evacuate: Poliţia Municipiului Vulcan , Jandarmi, Poliţia Locală
Vulcan;
h).- controlul circulaţiei: Poliţia Municipiului Vulcan şi Poliţia locală;
i).- controlul şi evidenţa autoevacuării:Poliţia Municipiului Vulcan, Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
.
6.2. Cazare şi adăpostire
6.2.1. Rol principal
a).- asigurarea cazării persoanelor evacuate: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
Vulcan, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara..
.
6.2.2. Rol secundar
a).- asigurarea cazării persoanelor evacuate:, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă,
spaţiile de cazare stabilite în Planul de Evacuare ( în şcoli şi grădiniţe,) Societatea Naţională de
Cruce Roşie- filiala Vulcan;
b).- asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi
colective:
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Ministerul
Afacerilor Interne, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara în cooperare cu
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan şi conducătorii/administratorii fiecărei facilitate
în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor operative cu produse din rezerva de stat;
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Serviciul
territorial pentru Probleme Speciale (STPS) Deva, în cooperare cu Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă Vulcan.
.
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6.3. Asigurare apă şi hrană
6.3.1. Rol principal
a).- asigurarea apei şi hranei pentru persoane:
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă cu Agenţii economici care desfăşoară activităţi de profil prin
cantinele şi restaurantele existente , Serviciul teritorial pentru Probleme Speciale (STPS) Deva în
condiţiile aprobării legale a intervenţiilor operative cu produse din rezerva de stat;
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă:
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale prin Serviciul territorial pentru
Probleme Speciale (STPS) Deva.
6.3.2. Rol secundar
a).- verificarea apei potabile şi hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Spitalul
Municipal Vulcan, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- filiala Vulcan, Direcţia de
sănătate publică Deva;
b).- verificarea apei şi hranei pentru animale: Circumscripţia Sanitar Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Vulcan;
c).- asigurarea, distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii şi distribuţiei ajutoarelor umanitare
de urgenţă:
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara , Serviciul territorial pentru
Probleme Speciale (STPS) Deva, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan, Societatea
Naţională de Cruce Roşie- filiala Vulcan, organizaţii neguvernamentale;
- Ministerul Apărării Naţionale, pentru acţiunile de distribuţie ajutoare umanitare de urgenţă în
localităţile afectate.
6.4. Alte măsuri de protecţie
a).- stabilirea concentraţiilor şi intervalelor de timp pentru administrarea iodurii de potasiu către
populaţie: Spitalul Municipal Vulcan, Laboratoarele de stat şi private ;
b).- combaterea căderilor de grindină în zonele protejate din cadrul SNACP, în scopul protecţiei
comunităţilor locale din aria de intervenţie: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Biroul
agricol din cadrul primăriei.
7.
Asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare
medicală, asistenţă medicală de urgenţă în unităţile primire urgenţe şi compartimentele de
primire urgenţe)
Reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care
vizează intervenţia structurilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la locul producerii
situaţiei de urgenţă.
7.1. Rol principal
a).- acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, SMURD Vulcan în cooperare cu serviciile de Ambulanţă şi unitatea de primiri urgenţe
(UPU) Vulcan, Spitalul Municipal Vulcan.
7.2. Rol secundar
a).- instalarea în teren a spitalelor de campanie: unităţi ale Ministerul Apărării Naţionale;
b).- instalarea posturilor medicale avansate de categoria I şi a II-a: Spitalul Municipal Vulcan,
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara , (SMURD);
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c).- stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de izolare: Direcţia Generală de
Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică Deva;
d).- acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Spitalul Municipal Vulcan prin personalul
medical stabilit, serviciul public de ambulanţă Vulcan ;
e).- transport medical: Spitalul Municipal Vulcan prin serviciul de Ambulanţă Deva ,
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara ,SMURD, Ministerul Apărării
Naţionale;
f).- acordarea primului ajutor: Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Vulcan, şi
Societatea Naţională de Cruce Roşie filiala Vulcan;
g).- securitatea şi paza perimetrului zonelor de intervenţie/carantină: Poliţia Municipiului
Vulcan, Poliţia Locală, Jandarmeria.
.
8. Asistenţă medicală în faza spitalicească
Reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care
vizează menţinerea în limitele normale a sănătăţii în contextul producerii unor situaţii de urgenţă sau
ca urmare a manifestării epidemiilor şi pandemiilor.
8.1. Rol principal
a).- acordarea asistenţei medicale: Spitalul Municipal Vulcan.
8.2. Rol secundar
a).- suplimentarea capacităţii de spitalizare şi personal medical: Spitalul Municipal Vulcan ;
b).- planificarea şi suplimentarea cu medicamente şi instrumentar medical: Spitalul Municipal
Vulcan, Serviciul territorial pentru Probleme Speciale (STPS) Deva;
c).- acordarea asistenţei medicale: Cabinetele medicale private de pe raza municipiului Vulcan,
Crucea Roşie Vulcan, Spitalul Municipal Vulcan ;
d).- transport medical: Serviciul Ambulanţă Deva şi Ministerul Apărării Naţionale,
e).- stabilirea măsurilor profilactice pentru evitarea îmbolnăvirilor în masă: Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Deva , Direcţia Generală de Asistenţă
Medicală şi Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat Deva, Societatea Naţională de Cruce Roşie
din România filiala Vulcan, Inspector Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan;
f).- recunoaşterea, evaluarea şi comunicarea riscului de apariţie a unei boli infecţioase
transmisibile: Direcţiile de sănătate publică , Spitalul Municipal Vulcan.
9. Localizarea şi stingerea incendiilor
Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni specifice gestionării şi coordonării misiunilor care
vizează stingerea incendiilor.

9.1. Rol principal
a).- localizarea, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor: Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Hunedoara şi alte forţe şi servicii specializate existente, SVSU Vulcan, Politia
Locala;
b).- localizarea, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor la fondul forestier: Regia
Naţională a Pădurilor (ROMSILVA), pentru pădurile aflate în proprietatea statului, respectiv prin
Ocolul Silvic si inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (ITRSV), pentru pădurile
deţinute de alţi proprietari decât statul, Jandarmii montani.
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9.2. Rol secundar
a).- sprijinul structurilor specializate în stins incendii: SVSU Vulcan ,operatorii economici prin
serviciile private pentru situaţii de urgenţă (indiferent de domeniul de activitate) iar la solicitarea
Comitetului Local cu sprijinul forţelor MAPN, Jandarmii montani, Pompierii .
b).- localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Hunedoara , Detasamentul de Pompieri Petrosani, Inspectoratul Judeţean de
Poliţiei ;
c).- localizarea şi stingerea incendiilor pe fluviul Dunărea şi pe Marea Neagră: nu este cazul
.
10. Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive
Vizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situaţia producerii
evenimentelor care implică substanţe chimice, biologice, radiologice, poluanţi, mijloace explozive
(substanţe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură coordonarea forţelor şi
mijloacelor specializate, potrivit competenţelor, şi managementul situaţiilor de urgenţă care implică
activarea acestei funcţii de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor şi acţiunilor subsecvente.
.

10.1. Rol principal

a).- intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor
periculoase: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, Inspectoratul Judeţean de
Poliţie Hunedoara , în cooperare cu Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan , Biroul UAT
Vulcan, Inspector de mediu din cadrul primărie, ;
b).- intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor
periculoase în cazul atacurilor teroriste: Serviciul Român de Informaţii, Inspectoratul Judeţean de
Poliţiei /Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
10.2. Rol secundar
a).- stabilirea perimetrelor de securitate: Poliţia Municipiului Vulcan, Poliţia Locală,
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeria, Ministerul Transporturilor, prin
structurile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate;
b).- evacuarea populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Poliţia Municipiului
Vulcan, Poliţia Locală, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Vulcan;
c).- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul zonelor contaminate: Poliţia
Municipală Vulcan
, Poliţia Locală, Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu Deva, Serviciul de Protecţie şi
Pază – de la Agenţii economici;
d).- aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanţelor poluante sau contaminatoare pentru
asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în zona afectată: operatorii economici care produc
substanţe ce pot produce poluări şi care au obligaţia realizării măsurilor de decontaminare ;
e).- stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor
privind contaminarea teritoriului naţional: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii, prin structurile din subordine;
f).- stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă , Biroul UM din cadrul Primăriei Vulcan;
g).- supravegherea gradului de contaminare a populaţiei, de radioactivitate a alimentelor şi apei
potabile, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei:Spitalul
Municipal Vulcan şi laboratoarele de igiena radiaţiilor;
h).- supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor,
evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării:
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Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Deva , Biroul Agricol şi Cadastru din cadrul Primăriei
Municipiului Vulcan.
i).- intervenţia operativă cu mijloace şi echipe pirotehnice specializate, atunci când capacitatea
de intervenţie a forţelor Ministerului Afacerilor Interne este depăşită sau insuficientă, în cazul
evenimentelor ce implică muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor
militare: Serviciul Român de Informaţii IJSU Deva (genişti);
j).- descoperirea/localizarea, identificarea şi, după caz, neutralizarea substanţelor explozive, în
conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, prin aplicarea
unor măsuri specifice de control, investigare, neutralizare, analiză postneutralizare/postincident şi,
după caz, asanare: Serviciul Român de Informaţii, IJSU Deva (genişti);
k).- intervenţia operativă pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase şi
decontaminarea mijloacelor şi materialelor utilizate: toate autorităţile responsabile care au în
coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de structuri;
l).- realizarea decontaminării animalelor: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă prin
Direcţia Generală pentru Agricultură Deva, Direcţia sanitar veterinară Deva;
m).- identificarea substanţelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea containerizării şi
îndepărtării din zonă: Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii prin DSP-LIR.

11. Asigurarea transportului
Vizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situaţia producerii
evenimentelor care implică substanţe chimice, biologice, radiologice, poluanţi, mijloace explozive
(substanţe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură coordonarea forţelor şi
mijloacelor specializate, potrivit competenţelor, şi managementul situaţiilor de urgenţă care implică
activarea acestei funcţii de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor şi acţiunilor subsecvente
11.1. Rol principal
a).- asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării populaţiei, resurselor
necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Primăria, operatori
economici, regii autonome şi companii care deţin mijloace de transport în comun, indiferent de
forma de proprietate .

11.2. Rol secundar
a).- supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Poliţia Municipiului Vulcan prin
serviciul CIRCULAŢIE , Poliţia Locală Vulcan;
b).- elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de
protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi
Pază, Poliţia Municipală Vulcan , Poliţia Locală Vulcan ;
c).- realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea
evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă prin Planul de evacuare , Serviciul Transporturi din cadrul Primăriei Vulcan ;
d).- sprijinirea autorităţilor locale pentru realizarea evacuării populaţiei, precum şi pentru
transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de
urgenţă: Poliţia Municipiului Vulcan, Spitalul Municipal Vulcan , Serviciul de Ambulanţă Deva;
asigurarea transportului pentru animalele şi bunurile evacuate: Agenţi economici de stat şi privaţi
care deţin mijloace de transport în comun.
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12. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi
Presupune gestionarea informaţiilor despre reţelele de utilităţi (canal, apă, energie, gaze etc.),
poduri, viaducte de interes local/naţional, precum şi alocarea de forţe specializate şi coordonarea
acestora pentru realizarea lucrărilor specifice.
12.1. Rol principal
a).- asigurarea energiei electrice pentru obiectivele critice de răspuns la urgenţă, refacerea
operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi
refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale: SC
Banat Enel Distribuţie ( punct de lucru Valea Jiului ).
12.2. Rol secundar
a).- nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă:
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, şi Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă..
13. Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN
Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie pentru efectuarea
depoluării şi decontaminării mediului, populaţiei, clădirilor şi tehnicii de intervenţie.
13.1. Rol principal
a).- depoluarea şi decontaminarea CBRN: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Bazinală de Apă Jiu SHI Petroşani.
.
13.2. Rol secundar
a).- depoluarea şi decontaminarea CBRN: Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în
subordonare/ coordonarea/sub autoritate, pentru infrastructura feroviară, navală şi aeriană pe care o
are în administrare;
b).- depoluarea apelor interioare: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia
Naţională "Apele Române", agenţii poluatori - SHI Petroşani, SGA Deva ;
c).- depoluarea fluviului Dunărea în context transfrontalier: nu este cazul,
d).- depoluarea marină la Marea Neagră: nu este cazul;
e).- depoluarea sau decontaminarea CBRN, după caz, în zona costieră: Interne, Inspectoratul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, operatorii economici de profil, Inspectoratul pentru protecţia
mediului , Administraţia Bazinală de Apă Jiu SHI Petroşani, Sistemul de Gospodărire a Apei SGA
Deva, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă ;
f).- efectuarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor: La solicitarea Comitetului
local pentru Situaţii de Urgenţă , personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării
Naţionale cu materialele necesare puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Interne, IJSU Deva ;
g).- efectuarea depoluării: Operatorii economici de specialitate, Ministerul Transporturilor,
prin structurile aflate în subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru obiectivele aflate în
administrare, SHI Petroşani, SGA Deva;
h).- efectuarea decontaminării terenurilor şi rezervaţiilor: Operatorii specializaţi, Inspectoratul
pentru Protecţia Mediului (cu excepţia poluărilor din domeniul radiologic şi nuclear unde participă
pentru verificarea eficacităţii măsurilor luate pentru depoluare/decontaminare)
i).- realizarea decontaminării produselor vegetale şi animale: Autoritatea Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor, prin operatorii specializaţi;
j).- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea
cursurilor de apă: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, agenţii poluatori;
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k).- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea, în caz de poluare
marină şi costieră: Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Direcţia de Sănătate Hunedoara, Spitalul
Municipal Vulcan;
l).- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea surselor de apă
potabilă: Direcţia de sănătate publică şi alte instituţii responsabile conform legislaţiei
14. Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul situaţiilor de urgenţă
Implică măsurile şi acţiunile desfăşurate de structurile de ordine şi siguranţă publică, potrivit
cadrului specific de reglementare şi care vizează asigurarea unui climat de siguranţă pe timpul
acţiunilor care vizează răspunsul în situaţii de urgenţă.
14.1. Rol principal
a).- menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice: Politia Mun. Vulcan, Jandarmeria,
Poliţia Locală Vulcan.
.
14.2. Rol secundar
a).- menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Poliţia Municipiului Vulcan, Jandarmeria,
Poliţia Locală;
b).- menţinerea şi restabilirea ordinii publice: serviciile private de securitate şi ordine publică
pentru operatorii economici;
c).- stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei: Compartimentul Juridic din
cadrul Primăriei Vulcan , Judecătoria Petroşani..
15. Restabilirea stării provizorii de normalitate
Presupune asigurarea pachetului de măsuri şi acţiuni şi sprijinul tehnic de specialitate în situaţii
care vizează sectoarele afectate.
15.1. Rol principal
a).- asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada
situaţiei de urgenţă: autorităţile administraţiei judeţene şi locale.
15.2. Rol secundar
a).- asigurarea măsurilor specifice de ordin operativ, în principal de instituire a unor
dispozitive de securitate, cercetare, recunoaştere, supraveghere, control/examinare şi investigare:
Serviciul Român de Informaţii, Inspectoratul pentru Protecţiei Mediului, M.A.I.;
b). identificarea mijloacelor specializate pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe
perioada situaţiei de urgenţă: Serviciul territorial pentru Probleme Speciale (STPS) Deva;
c).- asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada
situaţiei de urgenţă generată de incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţa radiologică:
autorităţile centrale care au în subordine/coordonare instituţii/companii care deţin/exploatează
reactori energetici de putere şi/sau de cercetare, instalaţii şi echipamente nucleare şi/sau radiologice
prin intermediul specialiştilor din instituţii/companii, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri
Radioactive, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
d).- asigurarea sprijinului tehnic de specialitate privind verificarea eficacităţii implementării
măsurilor pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situaţiei de urgenţă generată
de incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţa radiologică prin derularea de programe de
monitorizare dedicate: Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Spitalul Municipal prin laboratorul
de igienă a radiaţiilor ionizante, Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
e).- asigurarea condiţiilor privind refacerea provizorie a infrastructurilor critice care conţin
deşeuri radioactive şi/sau combustibil ars, a condiţiilor pentru limitarea
scurgerilor/împrăştierii/dispersiei în mediu a substanţelor/ materialelor radioactive cu caracter de
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deşeu, implicate în incident şi aflate în stare de depozitare, transport sau tranzitare a teritoriului
României: Direcţia de sănătate publică, laboratoarele de igiena radiaţiilor;
f).- asigurarea condiţiilor pentru refacerea barierelor biologice, recaracterizare şi
recontainerizare, precum şi depozitare interimară în condiţii de securitate nucleară a
substanţelor/materialelor radioactive cu caracter de deşeu implicate în incident: Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri
Radioactive;
g).- asigurarea condiţiilor necesare pentru combaterea eficientă a fenomenelor meteorologice
periculoase şi modificarea locală a parametrilor meteoclimatici prin intervenţii active în atmosferă:
Operatorii specializaţi;
h).- coordonarea şi controlul reconstrucţiei ecologice a pădurilor afectate de incendii: Garda de
Mediu;
i).- evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în prima
urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Corpul experţilor tehnici şi
asociaţiile profesionale în construcţii, Primăria prin structurile din subordine şi/sau coordonare;
j).- asigurarea condiţiilor pentru refacerea sistemelor de comunicaţii civile potrivit
competenţelor: Agenţii economici care desfăşoară activităţi de profil pe raza localităţii ;
k).- asigurarea condiţiilor pentru reînceperea cursurilor şcolare: Inspectoratul Şcolar Hunedoara
prin Unităţile de învăţământ de pe raza localităţii.
16. Acordarea de ajutoare de primă necesitate
Vizează solicitarea, colectarea, transportul, stocarea, distribuirea ajutoarelor de primă necesitate
pentru populaţia afectată.
16.1. Rol principal
a).- asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul
territorial pentru Probleme Speciale (STPS) Deva
16.2. Rol secundar
a).- centralizarea informaţiilor privind necesarul ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul
Afacerilor Interne, Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă;
b) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, prin autorităţile administraţiei judeţene şi locale, operatorii economici şi
agenţiile neguvernamentale potrivit domeniului de competenţă;
c).- organizarea punctelor de informare a populaţiei: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă, Consiliul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
.
17. Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase
Vizează solicitarea privind asistenţa socială, psihologică şi religioasă pentru populaţia afectată.
17.1. Rol principal
a).- asigurarea ajutorului de acest tip: Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul
Primăriei Municipiului Vulcan.
17.2.
Rol secundar
a).- organizarea punctelor de informare a populaţiei: Ministerul Afacerilor Interne, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă;
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b).- centralizarea informaţiilor privind necesarul ajutorului de acest tip: Ministerul
Afacerilor Interne;
c).- asigurarea morgilor temporare şi a terenurilor necesare pentru înhumare: Administraţia
Publică Locală, Episcopia, Locasurile de cult de pe raza municipiului Vulcan;
d).- evaluarea şi emiterea de măsuri de prevenţie privind impactul psiho-social în caz de
urgenţă radiologică şi nucleară: Spitalul Municipal Vulcan, Serviciul de asistenţă socială al primăriei,
cabinetele de psihologie din municipiu.
18. Implementarea măsurilor de control în cazul evoluţiei unor epizootive grave şi zoonoze,
respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situaţiilor determinate de atacul
organismelor dăunătoare plantelor
Vizează acţiunile desfăşurate în scopul implementării măsurilor de control al bolilor, epizootii
grave produse de boli majore la animale sau zoonoze, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară
în vigoare, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situaţiilor determinate de atacul
organismelor dăunătoare plantelor.
18.1. Rol principal
a).- stabilirea planului de acţiune privind intervenţia în focar şi implementarea activităţilor de
combatere: Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţia sanitar veterinară
şi pentru siguranţa alimentelor;
b).- stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii agenţilor patogeni la oameni,
în cazul zoonozelor: Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ;
c).- stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare
plantelor: Autoritatea Naţională Fitosanitară;
d).- stabilirea planului de acţiune privind măsurile şi implementarea acestora pentru
prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor: oficiul fitosanitar judeţean.
.
18.2. Rol secundar
a).- stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii agenţilor patogeni la oameni,
în cazul zoonozelor: Spitalul Municipal Lupeni, Cabinetele medicale individuale din localitate;
b).- conlucrarea cu autorităţile sanitare veterinare judeţene pentru controlul mişcărilor de
animale şi pentru respectarea restricţiilor impuse în zonele de control a bolii: Inspectoratul Judeţean
de Poliţie ;
c).- asigurarea pazei şi protecţiei necesare aplicării măsurilor de control pentru controlul
bolii: Inspectoratul Judeţean de Poliţie prin , Poliţia municipiului Vulcan , Inspectoratul Judeţean al
Jandarmeriei.
d).- însoţirea şi paza transporturilor de cadavre animale cu risc patogen înalt către centrele de
ecarisare: Politia municipiului Vulcan, Politia locala.
e).- conlucrarea cu autorităţile sanitare veterinare judeţene la obţinerea permisului de acces în
exploataţii nonprofesionale/ comerciale: Inspectoratul Judeţean de Poliţie;
f).- instalarea barierelor pe drumurile de acces, acolo unde restricţiile privind circulaţia o
impun: Inspectoratul Judeţean de Poliţiei prin Poliţia Municipiului Vulcan;
g).- gestionarea perturbărilor liniştii publice ce pot apărea la localurile de neutralizare a
cadavrelor şi de impunere a restricţiilor de mişcare a animalelor: Poliţia Municipiului Vulcan, Poliţia
Locală Vulcan ;
h).- sprijinirea aplicării măsurilor de control în mediul sălbatic: Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic şi Vânătoare, Regia Pădurilor - Romsilva, Agenţia pentru Protecţia Mediului;
i) .-oprirea şi verificarea în trafic a legalităţii şi respectarea prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului
şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a
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Regulamentului (CE) nr. 1.255/97: Poliţia Municipiului Vulcan;
j).- controlarea, la punctele de trecere ale frontierei de stat, legalităţii şi circulaţiei
transporturilor de animale susceptibile, precum şi mărfurile alimentare interzise în bagajele
călătorilor: Inspectoratul Judeţean de Poliţie ;
k).- construirea şi supravegherea filtrelor de dezinfecţie rutiere instituite pe drumurile publice:
Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu sprijinul Inspectoratului Judeţean
de Poliţiei , Inspectoratul de Jandarmi , Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
l).- instalarea semnalelor şi panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie şi
de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confirmată: Autoritatea Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi , Inspectoratul
Judeţean de Poliţiei , Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă ;
m).- îndeplinirea operaţiunilor de neutralizare a materialului de risc patogen reprezentat de
cadavrele de animale, atunci când se utilizează metoda alternativă de incinerare la faţa locului:
Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sprijinul Inspectoratului Judeţean
de Jandarmi , Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
n).- stabilirea de măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, atunci când se utilizează metoda
alternativă de denaturare a materialului de risc patogen: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă;
o).- monitorizarea impactului pe care îl au activităţile de control al focarelor de boală asupra
mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda de Mediu;
p).- sancţionarea încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, prevenirea
riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului,
diminuarea fertilităţii solului în timpul activităţii de control al focarelor de boli majore: Garda de
Mediu;
q).- controlul modului de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii în activitatea de control a
focarelor de boli majore: Garda de Mediu;
r).- urmărirea respectării condiţiilor din autorizaţia de mediu în activitatea de control a
focarelor de boli majore: Garda de Mediu;
s).- asigurarea accesului rapid la resursele locale prin asigurarea logisticii şi a autorizaţiilor
necesare: Comitetetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Vulcan;
ş).- sprijinirea centrelor de intervenţie în teren cu personal, vehicule, logistică şi echipamente:
Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă al ,Municipiului Vulcan;
t).- participarea la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii proprietarilor acestora:
Comitetetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Vulcan;
ţ).- identificarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor pentru metode alternative de denaturare incinerare/îngropare: Comitetul Locale pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Vulcan;
u).- sprijinirea cu personal a activităţilor referitoare la încărcare, săpare, astupare, îngrădire etc.
ce se pot ivi în activitatea de neutralizare alternativă: Jandarmeria,
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetetul Locale pentru situaţii de
urgenţă;
v).- asigurarea transportului incineratoarelor mobile de la locul de garare la locul evoluţiei
focarelor de epizootii: Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu sprijinul
Comitetului
Local
pentru
Situaţii
de
Urgenţă;
w).- asigurarea transportului materiilor de risc - subproduse de origine animală nedestinate
consumului uman: Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu sprijinul
Comitetetului
Local
pentru
Situaţii
de
Urgenţă;
x).- coordonarea activităţii de denaturare în întreprinderi specializate a materialelor cu risc
patogen reprezentate de cadavrele animale rezultate în urma combaterii focarelor de epizootii grave:
Ministerul Agriculturii.
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CAPITOLUL II
Caracteristicile teritoriului administrativ al municipiului Vulcan
cu localităţile aparţinătoare
Secţiunea 1
Amplasarea geografică şi relieful
Municipiul Vulcan este situat pe malul Jiului Românesc între 45o 16 -45o 23 latitudine
nordică şi 20o18 – 20o 23 longitudine estică. Face parte din marea unitate de relief din Carpaţii
Meridionali numită depresiunea tectono - erozivă „VALEA JIULUI”sau PETROŞANI, fiind situată
în partea centrală a prelungirii vestice;localitatea este dominată de culmile muntoase
Oboroca,prelungire a munţilor Retezat,spre nord şi masivul Vâlcan spre sud,cu o deschidere largă
spre est şi tot mai îngustă spre vest(spre masivul Retezat). Comunică cu regiunile învecinate prin
pasuri şi trecători: Pasul Vulcan(1.621m) şi Pasul Lainici(450m) cu depresiunea subcarpatică Târgu
– Jiu, iar prin Pasul Merişor (765m) şi Pasul Dealu-Babii (934m), cu depresiunea Haţeg.
Localitatea Vulcan este aşezată la vest de municipiul Petroşani, la circa 11 km şi la est de
municipiul Lupeni,la circa 6-8 km. Altitudinea înregistrează valori de 570-600 m în albia Jiului
Românesc.
a )- suprafaţă, vecinătăţi:
Suprafaţa totală a localităţii(extravilan şi intravilan), este de 8676 ha şi se află în partea
sudică a judeţului Hunedoara, la circa 120km de municipiul Deva,reşedinţa şi centrul administrativ al
judeţului.
- teren agricol : 4394 ha, din care:
* teren arabil 104ha;păşuni 1670 ha;fâneţe 2610 ha;livezi 10ha.
- teren neagricol : 4282ha, din care:
*păduri 3752 ha;terenuri cu ape 45 ha;căi de comunicaţii şi căi ferate 74ha;terenuri ocupate
cu construcţii 349 ha;terenuri degradate şi neproductive 62 ha.

Teritoriul administrativ al municipiului Vulcan se învecinează astfel :
- la N – cu comuna Băniţa, Merişori;
- la V – cu municipiul Lupeni;
- la S – cu judeţul Gorj ;
- la E – cu localitatea Aninoasa ,Petrosani;
b)- forme de relief, specificităţi, influenţe :
În variaţia reliefului localităţii Vulcan,deosebim următoarele unităţi:
1 ) Cadrul muntos, care privit de la scara reliefului întregii ţări, apare ca o treaptă uriaşă,
dar care văzută mai îndeaproape este o multiplă succesiune de suprafeţe sau trepte (specifică mai ales
Carpaţilor Meridionali), care coboară de la partea cea mai înaltă a crestelor şi culmilor alpine, până la
bordura sudică pusă în evidenţă de treapta de eroziune Gornoviţa. Acest cadru este reprezentat prin:
- în nord, Culmea Oboroca reprezentând o prelungire a masivului Retezat, se desfăşoară în înălţime
între altitudinile de 950-1000m în partea inferioară şi atinge 1.544m în vârful Oboroca. Prezintă un
relief semeţ dat de prezenţa în substratul petrografic al rocilor cristaline mai rezistente la acţiunea
agenţilor externi. Datorită acestui fapt, energia de relief înregistrează valori de 125-320m, iar
valoarea pantelor creşte brusc cu valori de 15o-30o.
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- în sud, se află masivul Vâlcan având altitudini între 900m în partea inferioară şi 1870m în vârful
Straja. În această parte, trecerea spre zona dealurilor se face treptat, fără a fi clar extinsă în relief ca
în partea nordică.
2) Dealurile piemontane, care fac trecerea de la zona montană la zona joasă a depresiunii, formând o
fâşie continuă la marginea masivelor cristaline cu altitudini de 750-790m.
c) - caracteristicile pedologice ale solului :
Pe teritoriul municipiului Vulcan predomină solul denumit podzol, având ca o caracteristică
principală un conţinut scăzut în acizi cuminici, pe majoritatea suprafeţei administrativ teritoriale.
Fiind teren în pantă stratul fertil al acestui tip de sol este supus în permanenţă procesului de
eroziune, în acest sens se impun lucrări de îmbunătăţiri funciare.
Bogăţiile naturale ale solului şi subsolului
Resursele solului şi subsolului: de referinţă sunt zăcămintele cărbune exploatate la
E.Vulcan, M.Paroşeni,precum, întinsele suprafeţe forestiere,pajiştile naturale,etc.,constituie
principalele bogăţii ale municipiului Vulcan.
Flora şi fauna:
Flora: predominant atât pe versanţii sudici cât şi pe cei nordici, pădurile de fag, care în
unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase: bradul,molidul,pinul,lariţa,paltinul de
munte,frasinul,carpenul,mesteacănul ce formează pâlcuri mai întinse în partea inferioară a pădurii de
fag. În făgete şi în zona colinară sunt întâlniţi numeroşi arbuşti:cununiţa,caprifoiul,alunul,socul
roşu,păducelul şi diferite specii de mur. În zonele defrişate prin tăieri se instalează zmeurişul,iar în
poiene şi liziera pădurii se găsesc zone întinse de merişor şi afin.
Şi lumea plantelor inferioare are o bună reprezentare, astfel:pe scoarţa fagilor întâlnim
licheni din genurile Parnelia şi Lecanora,muşchii formează adevărate covoare. Ciupercile cum ar
fi:bureţii de fag, pitoanca, iuţari,crăiţele,gălbiorii,ghebele şi altele îi determină pe localnici să
părăsească oraşul în căutarea lor.
În strânsă legătură cu formele de relief şi cu vegetaţia, fauna din zonă este foarte variată
şi destul de bine reprezentată. Specific pădurilor de munte sunt: cocoşul de munte, iernuca, găinuşa
de munte, mierla gulerată, ciocănitoarea neagră, corbul, cerbul, râsul, ursul brun, jderul de pădure. În
afara speciilor amintite mai semnalăm prezenţa următoarelor specii:bursucul,lupul,vulpea,pisica
sălbatică,dihorul,nevăstuica,mistreţul,veveriţa,şoarecele de pădure,iepurele,specii de lilieci şi
ariciul,etc.
Secţiunea a 2-a
Caracteristici climatice
a)- regimul climatic, specificităţi, influenţe :
Având în vedere aşezarea localităţi în cadrul depresiunii şi al ţării, pot fi observate
diferenţieri în toate elementele climatice în raport cu alte regiuni. Caracterul depresionar ,favorizează
acumularea şi stagnarea aerului rece, care determină frecvente inversiuni de temperatură chiar şi între
unităţile de relief cu altitudini reduse. Vara, încălzirile sunt mai puternice datorită circulaţiei reduse,
astfel că amplitudinile termice zilnice şi anuale vor fi diferite faţă de alte regiuni.
b)- regimul precipitaţiilor- lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate,
vârfuri istorice :
Regimul precipitaţiilor este influenţat în mod direct de condiţiile de relief,respectiv de
caracterul depresionar al regiunii. Cantitatea medie a precipitaţiilor este de 693,7mm/an la staţia
meteorologică Petroşani. Cea mai mică cantitate de precipitaţii cade în luna ianuarie-februarie, de
34,9mm, determinată de faptul că în această lună precipitaţiile sunt de natură frontală, ele căzând din
norii formaţi în cadrul inversiunilor de temperatură ce produc rareori precipitaţii şi acestea în
cantităţi foarte reduse. Începând din luna martie, cantitatea de precipitaţii creşte treptat atingând
maxima în luna iunie, 106,4 mm, determinată de dezvoltarea dorsalei anticiclonului azoric deasupra
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părţii sudice a Europei ce determină la periferia ei nordică transportul maselor de aer umed şi instabil
care favorizează formarea norilor şi căderea precipitaţiilor.
Începând din luna iulie, cantitatea de precipitaţii scade până în lunile septembrie-octombrie.
Pe anotimpuri, cantitatea de precipitaţii variază în limite foarte largi. Astfel cea mai mare cantitate de
precipitaţii se înregistrează vara,229,2 mm. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii cad în timpul
iernii,125,3 mm predominând zăpada. Primăvara cad 161,7mm , iar toamna 176,6 mm.
Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 de ore s-a înregistrat la data de 21iunie 1952,
de 107,0 mm, determinată de puternica dezvoltare a norilor, de procesele frontale şi convecţia
termică dezvoltată.
c)- temperaturi – lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate – vârfuri istorice
Valorile medii anuale ale temperaturii aerului calculate pe o perioadă de 60 de ani (18961955) înregistrează valori de 6,8 oC.
Cea mai ridicată medie lunară a temperaturii aerului s-a înregistrat în luna iulie 1950,20,1
C,determinată de masele de aer continentalizate,iar cea mai scăzută medie lunară s-a înregistrat în
luna ianuarie 1942,-9,3 oC,sub acţiunea anticiclonului continental.
Cea mai mare medie anuală s-a înregistrat în anul 1950 de 8,9 oC, iar cea mai mică medie
anuală s-a înregistrat în anul 1940 de 6,0 oC. Se constată mari deosebiri şi în ce priveşte diferenţa de
temperatură între fundul văii şi versanţii munţilor. Observaţiile fenomenologice arată o întârziere de
22 zile la înflorirea liliacului în Bazinul Petroşani faţă de cel din Subcarpaţii Olteniei sau cel din
Banat, fapt ce constituie o dovadă a climatului rece al acestei depresiuni intramontane. Datele medii
ale primului îngheţ apar în jurul datei de 10 octombrie, iar zilele cu îngheţ dispar după 1 mai.
Temperaturi extreme:
* minima absolută s-a înregistrat la data de 14 ianuarie 1893 având valoarea de
-31,4 oC;
* maxima absolută s-a înregistrat la data de 10 august 1922 având valoarea de 39 oC.
d)- fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade, etc. :
Circulaţia maselor de aer este predominant vestică. Vântul Mare este semnalat primăvara.
Rezultă efectul topirii bruşte a zăpezii şi se produc scurgeri importante pe versanţi, cu creştere bruscă
a torenţilor şi producerea inundaţiilor.
În zona municipiului Vulcan, nu au fost remarcate furtuni, tornade sau alte fenomene
meteorologice extreme, ci doar câteva vânturi de intensitate mai mare, care nu au produs pagube
majore.

Secţiunea a 3-a
Reţea hidrografică :
Vatra teritoriului municipiului Vulcan este axată pe malurile Jiului Românesc care străbate
teritoriul pe toată lungimea sa. Ca aspect de ansamblu, Jiul românesc se axează pe zona de maximă
scufundare a bazinului care-i imprimă direcţia generală Vest-Est. Albia Jiului pe porţiunea cât
străbate teritoriul, în aval de confluenţa cu pârâul Morişoara, este amenajată protejând zona
industrială. Pe ambii versanţi Jiul primeşte numeroşi afluenţi scurţi,dar cu debit constant,alimentaţi
de ploile şi zăpezile culmilor înalte de unde izvorăsc. În funcţie de frecvenţa afluenţilor,pe ambele
părţi, Jiul are un bazin simetric. Densitatea reţelei hidrografice este foarte ridicată variind între 0,800,90km/h.
Dintre afluenţii mai mari pe dreapta Jiului Românesc amintim văile:
Sohodol,Baleia,Căprişoara,Mohora,Lupşească,Şocănească,Ungurului,iar pe partea stângă sunt văile:
Buganilor, Lupului, Crividia, Plesnitoarea.
a)- Reţeaua hidrografică din zonă este formată de râul Jiul de Vest şi afluenţii
acestuia:Valea Ungurului,Valea Lupşească,Mohora,Valea Morii, Crividia,Căprişoara,Baleia şi
Sohodol, afluenţi care au caracter torenţial. Ca urmare a condiţiilor hidrografice indicate mai sus,
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amplasamentul oraşului a fost considerat construibil pentru condiţii normale ale localităţilor situate
la altitudini.
* Valea Sohodolului- situată la limita administrativă dintre Lupeni şi Vulcan, izvorăşte de
sub culmea muntelui Mutu (1733m) şi Straja (1870m) şi confluează cu Jiul la altitudinea de 660m.
Are o direcţie de scurgere Nord-sud, având o lungime de 6 km, iar bazinul de recepţie are o suprafaţă
de 7,460km2. Profilul longitudinal al Văii Sohodol prezintă o cădere generală de pantă de
156,6m/km,ceea ce trădează un caracter foarte pronunţat de tinereţe şi explică numeroasele
repezişuri şi cascade. Ţinând seama că are mai mult un caracter torenţial care se accentuează pe
timpul marilor viituri, Valea Sohodolului produce revărsări datorită bogatelor aluviuni pe care le
transportă în cursul său. Materialul transportat colmatează chiar şi talvegul văii, revărsându-se peste
albia majoră şi produce inundaţii. Pentru înlăturarea acestui neajuns este indicat a se construi baraje
de împotmolire în serie în zona gresiilor şi şisturilor cristaline şi captarea cursului său în vederea
alimentării cu apă.
* Valea Morişoara- înregistrând un debit de 60l/sec. este în întregime regularizată, izvorul
principal fiind captat pentru alimentarea cu apă a localităţii .
*Valea Crividia- situat pe partea stângă a Jiului,socotit a fi cel mai important dintre
afluenţi, nu numai datorită lungimii şi suprafeţei bazinului de recepţie, ci şi datorită debitului său.
Are o lungime de 11,5 km având versantul stâng afectat de alunecări de teren. Panta de scurgere se
menţine în general la 61,9 m/km, în cursul inferior panta scade,acumulările de material din albie sunt
mari,fapt ce a de a determinat ani de-a rândul inundaţii foarte mari,cea mai mare fiind cea din 1962
când a fost inundat tot cartierul de nord al localităţii.
b)- caracteristic pedologice :
Se găsesc local, soluri negre de fâneţe, rendzine şi pseudorendzine, soluri cu puternică
eroziune şi chiar rocă la zi,podzolul şi solul negru acid.
c)- Luciu de apă
Dintre formaţiunile lacustre de pe teritoriul municipiului Vulcan este de amintit „Tăul fără
fund”, situat pe partea stângă a Jiului. Regiunea în care se află lacul are un relief haotic ca rezultat al
unei alunecări desfăşurată între cotele de 750m şi 620m,care se întinde sub abruptul calcaros al
Muntelui Zănoaga. În depresiunile formate între valurile de alunecare s-au adunat ape meteorice,
transformându-le în unităţi lacustre. Eroziunea torenţială regresivă a străpuns valurile de material
alunecat, creând făgaşe prin care apa s-a scurs din lacuri, iar acumularea de material aluvionar pe
fundul cuvetelor şi invadarea cu vegetaţie hidrofilă a dus la colmatarea lor. Lacul se alimentează cu
apă din precipitaţii şi dintr-un izvor cu debit destul de sărac situat spre nord;pierderile de apă se fac
prin infiltraţie şi evaporare.
d)- amenajări hidrotehnice – diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor,
etc. ;
Barajul de pe Jiul de Vest-clasa de importanţă II;categoria de importanţă conform NTLH021B;
Caracteristici ale acumulării:- nod de captare la 1,5km amonte printr-un baraj de tip
mobil echipat cu 5 stavile segment, având o deschidere de 16m şi o înălţime de reţinere de 2,35m.În
aval la 200m de priza de apă se află un decantor cu debit de 54.000mc/h.
Caracteristici tehnice ale barajului:cota coronament 633,3 mdM;lăţimea
baraj:13m;Lungimea frontului de versant:109,5m;înălţimea barajului din fundaţie:11,3m.
Barajul de pe pârâul Baleia:- se află în execuţie fiind realizat în proporţie de
aproximativ 30%;va avea o înălţime de 67m; tipul construcţiei :din beton în arc; va asigura apa de
adaos.
Pârâul Crividia – are o lungime de 14 km şi un bazin hidrografic cu o suprafaţă de
S=34kmp; Lungimea asectorului de râu pe care sunt propuse lucrări este de 2629 m şi se continuă în
localitatea componentă Dealu-Babii pe o lungime de 3689m.Consolidarea de mal se realizează din
ziduri de gabioane pozate pe saltele de gabioane.
Pârâul Morişoara- Ziduri de sprijin L=1537m din beton ciclopian, cu următoarele
caracteristici:-0,5 lăţimea coronamentului;1,1-1,2-adâncimea de fundare;2,0 înălţimea elevaţiei.
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În spatele zidurilor vor fi executate drenuri din material pietros,cuvete de transport a apei
colectate
Iazuri tehnologice:- situate în intravilanul municipiului Vulcan, în incinta E.P.C.V.J.
Coroeşti, în lunca din partea dreaptă a cursului râului Jiul de Vest.
1.Iazul 1- are două compartimente 1A şi B, în care s-a depozitat aproximativ 3 milioane
tone de steril ,ocupă o suprafaţă de cca. 14 ha. Cota nivelului plajei în
compartimentul A are în medie 601,5m,iar în compartimentul B – 598,4m.
Înălţimea măsurată la nivelul coronamentului , variază între 15 şi 21m.
2.Iazul 2- are depozitat 2 milioane de steril, ocupă o suprafaţă de cca. 14,6 ha, iar suprafaţa
activă este de 5,77 ha. Cota nivelului plajei în compartimentul A este de 591m.
Înălţimea celor două iazuri, măsurată la nivelul coronamentului, variază între
15-21m la iazul nr. 1 şi între 12 şi 22m la iazul nr. 2. Materialul decantat este
nisip argilos,praf cărbunos, argilă în exterior şi material grosier depus pe
coronament iazuri.
Secţiunea a 4-a
Populaţia :
a)- numărul populaţiei ( Sursa - Directia de Evidenta a Persoanelor si de Administrare a
Bazelor de Date –Bucuresti ) populaţia stabilă in luna decembrie 2017.
VULCAN : 28.393 persoane
b) structura demografică :
- după naţionalitate
români : 25741;
maghiar :1631 ;
germani :47 ;
romi : 697 ;
ucrainean: 4;
italian: 5;
alte naţionalităţi : 198;
etnii nedeclarate:215.

- după religie
ortodox : 23414;
unitarian: 39
romano-catolici : 1829 ;
greco-catolici :258 ;
reformaţi : 621 ;
penticostali : 1036 ;
baptişti:884;
alte religii şi atei: 68
martorii lui Iehova: 389;

religii nedeclarate
şi atei : 226.
c)- densitatea/concentrarea populaţiei pe zone, alte
aglomerări
:
Populaţia are o densitate mai mare în municipiul Vulcan în zona blocurilor de locuit şi la operatori
economici cu peste 500 salariaţi (E.Vulcan, M.Paroşeni,S.E.Paroşeni,E.P.C.V.J.Coroeşti).
Secţiunea a 5-a
Căi de transport :

Nr.
crt
1
1

1
2

a)- căile de transport rutiere :
Numărul
Denumirea drumului
drumului
2
3
Drum naţional :
DN 66A
Cuprinde
în
municipiul
Vulcan
Coroeşti,N.Titulescu,Decebal,Paroşeni.
Drumuri judeţene :
DJ 666
Vulcan- Dealu-Babii- Merişor
DJ664
Vulcan-Pasul Vulcan-Gorj.

Lungime
(km.)
4
:str.

4,5km.

7,2km.
12,6km.

Obs.
5
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Drumuri comunale :
1

Drum
comunal

1

Drum
orăşenesc
(de
legătură)
Drum
orăşenesc
(de
legătură)

2

Nr. 67-Jiu-Paroşeni

L=2km;l=3m;
Drum
din
pământ
stabilizat.

Drumuri vicinale:
Face legătura între cartierul Brazi şi L=500m;l=7m,trotuar
cartierul Micro 3B.-Str.Traian
lungime
300m,l=3m,îmbrăcăminte
din beton cu ciment.
Face legătura între Str. N.Titulescu şi L=86,26m,l=7,9m,asfalt.
bd. M.Viteazu

Majoritatea drumurilor sunt în stare bună.
Nu există tuneluri.
b)- reţele de conducte magistrale – gaz- traseu: - Dealu - Babii - Staţia de preluare;
- Jiu-Paroşeni - Pasul Vulcan.
Secţiunea a 6-a
Dezvoltare economică :
a)- zone industrializate/ramuri :
- industrie minieră;
- producţie energie electrică ;
- industrie uşoară;
- turism ;
- comerţ.
b)- depozite/rezervoare, capacităţi de stocare, risc minim :
PETROM:
Staţia nr. 3 –Vulcan;capacităţi de depozitare:
1- 4 rezervoare a câte 10.000 l (BENZINĂ)
2- 1 rezervor a 7.000 l (MOTORINĂ)
c ) exploatări miniere: E.M.Vulcan, E.M.Paroşeni.
d)- fondul funciar – terenuri agricole, terenuri împădurite, etc.;
- terenuri agricole – 4412 ha,din care: teren arabil 104 ha;fâneţe 2628 ha;livezi 10 ha.
- păşuni 1670ha;
- suprafeţe împădurite – 3789 ha ;
- ape – 45 ha,
- drumuri, căi ferate – 74 ha,
- construcţii, curţi – 349 ha
- teren neproductiv – 62 ha.
Gospodării ale populaţiei :
* Vulcan - 961;
* Jiu-Paroşeni -498;
* Dealu-Babii -93.
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Tip II – (cu domiciliul în alte localitati)- 131;
Tip III –(persoane juridice din Vulcan)- 30;
Tip IV – (persoane juridice cu sediul în alte localitati)- 13;
TOTAL GOSPODARII VULCAN - 1727
e)- creşterea animalelor ( numai de către populaţie), astfel :
Efective aproximative de animale:
- bovine – 571;
- porci - 264 ;
- ovine - 1876 (cuprinse şi din societăţi- composesorate);
- cabaline - 52 ;
- păsări - 5234 ;
-caprine-467;
-albine-385familii;
Apărarea sănătăţii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa
alimentelor de origine animală, destinate consumului uman, salubritatea furajelor animalelor şi
protecţia mediului în raport cu creşterea animalelor, constituie o problemă de stat şi o îndatorire
pentru toţi locuitorii din zonă.
f)- turism/capacităţi de primire turistică :
- Turism : obiectivele turistice din zonă sunt datorate condiţiilor naturale, vieţii istorice şi
culturale continue şi îndelungate pe aceste meleaguri . Principalele obiective de interes sunt :
- TURISTIC :
- Zona de agrement „Pasul Vulcan” cu peste 80 locuri de cazare situată în partea sudică a localităţii
la aproximativ 7 km de oraş, accesul făcându-se de la DN66A, pe DJ 66, drum betonat pe o porţiune
de aprox. 3km.Cabana este racordată la reţeaua de electricitate,reţeaua locală de apă potabilă(izvor
captat şi amenajat),deţine o centrală de încălzire proprie (combustibil solid).Pârtia de schi are o
lungime de 300m, fiind dotată cu instalaţie de transport pe cablu pentru practicarea sporturilor de
iarnă.
- Telegondola: traseul parcurs : Vulcan- Pasul Vulcan, are o lungime pe inclinare de 3027m,
cuprinde un număr de 72 gondole cu o capacitate de 8 persoane fiecare , timpul parcurs fiind de
8minute si 40 secunde. Telegondola este funcţională,asigura accesul în Pasul vulcan, plecarea de la
cota +770m.
- Zona de agrement „Cabana Căprişoara”- amplasată la aproximativ 3 km de localitate,accesul
făcându-se din DN 66A,pe drumul DJ 665. Are un regim de înălţime P+2, cu 16 camere de locuit.
Pentru această zonă se studiază realizarea unei instalaţii de transport pe cablu cu telecabine între
zonele turistice Căprişoara,Straja şi Pasul Vulcan.
- Zona de agrement „Brazi”, amplasată faţă de DN 66A, la aproximativ 1km,accesul făcându-se de
pe acest drum pe strada Pinului şi are o capacitate de cazare de 20 persoane,fiind racordată la reţeaua
de utilităţi:electricitate,apă potabilă, canalizare.
- TRADIŢII ŞI OBICEIURI : nedei, nunţi, arta populară, măsuratul oilor, legate de principalele
sărbători creştine, etc.
g)- apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei :
- dezvoltarea turismului ;
h)- resurse naturale :resursele solului şi subsolului.
- Cinematograful „LUCEAFARUL” reprezinta un proiect de mare succes pentru locuitorii
municipiului Vulcan, dar şi pentru întreaga Vale a Jiului, aceasta sala de cinema şi spectacol
raspunde celor mai pretenţioase exigenţe. Sala cinematografului are un numar de 251 locuri, dotata
cu sistem sonorizare auxiliar cinema, cortina cinematograf, sistem digital, instalaţie electrica
interiora de iluminat contra panicii, instalaţie paratrasnet , sistem de alarma.
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Secţiunea a 7-a
Infrastructuri locale :
a)- instituţii publice – cultură, ocrotirea sănătăţii :
- Primăria Municipiului Vulcan care are în subordine: S.C. Pregoterm, Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de urgenţă, Poliţia Locală, Serviciul Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor , Centrul
de Educaţie şi Cultură „ ŞANSA”, etc.
- Spitalul Municipal Vulcan;
- Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”
- Şcoala Primara Nr.3
- Şcoala Gimnazială Nr.4
- Şcoala Gimnazială Nr. 5
- Şcoala Gimnazială Nr. 6
- Grădiniţe cu program normal şi cu program redus;
- Cabinete particulare de medicină generală
- Farmacii
b)- reţele de utilităţi: apă, canalizare, electrice, gaze, termoficare,etc.
1.- REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ :
- Surse de alimentare cu apă :
Alimentarea cu apă a municipiului Vulcan se face prin aducţiune de la acumularea Valea
de Peşti-70l/s, prin două conducte a căror diametre sunt de 800m. Administratorul frontului de
captare: Regia Autonomă a apei Valea Jiului Petroşani. Există două staţii de captare : Morişoara şi
Herţa, fiind elaborate regulamente de exploatare şi întreţinere pentru ambele captări;asigurarea zonei
de protecţie sanitară se face prin împrejmuirea existentă a captării.
Reţeaua de distribuţie a apei potabile are o lungime de 48,3 km,existând însă câteva zone
în care reţeaua de alimentare este învechită şi pe anumite porţiuni colmatată,fiind necesară o
redimensionare a reţelei şi modernizarea acesteia în strategia de dezvoltare a localităţii au fost
incluse cartierele afectate. Lungimea reţelei de canalizare este de 46,6 km din care peste 30% are
durata de exploatare expirată.
- aducţiune apă potabilă Valea de Peşti- Petroşani F1-7,7 km,diam. Nominal 600-500mm;
- aducţiune apă potabilă Valea de Peşti- Petroşani F2- 3,6 km,diam. Nominal 600mm;
- reţea distribuţie apă potabilă
- 54,2 km, diam. Nominal 20-400mm.
Rezervoare de înmagazinare , localizate astfel:
 Morişoara - 2 x 1000m 3 ;
 Brazi
- 1 x 2000m3.
Reţele apă reabilitate: ETAPA I- înlocuire-9,9km;
- extindere- 8,1km.
ETAPA II- înlocuire- 13,38km;
- extindere- 0,05km.-Sunt receptionate.
2.- REŢELE DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE ŞI PLUVIALE :
Pentru satisfacerea nevoilor actuale, localitatea Vulcan dispune de sistem divizionar de
canalizare. Colectoarele de canalizare menajeră sunt deversate în colectorul de canalizare magistral
care deversează apele uzate în staţia de epurare de la Dănuţoni, cu un debit de 1800l/sec. preia ape
uzate menajere prin două colectoare principale E şi W. Colectorul principal W din Bărbăteni preia
până în staţia centrală cu o lungime pe raza municipiului Vulcan de 3202m. Preluarea apelor uzate
menajere din municipiul Vulcan se face prin 9 reţele principale;în prezent treapta mecanică în staţia
Dănuţoni este finalizată. Apele pluviale sunt colectate în 4 colectoare care deversează în pârâul
Morişoara,Sohodol,Mohora,Valea Lupseasca.
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3.- REŢELE DE ENERGIE ELECTRICĂ :
Reţeaua de distribuţie a energiei electrice este structurată astfel:
- linii electrice aeriene 0,4kV- 215,12km;
- linii electrice subterane 0,4 kV- 176,2 km;
- linii electrice aeriene 20kV-28,1km;
- linii electrice subterane – 15,8km;
- linii electrice subterane 68,6 km;
- reţea iluminat - 45km;
- fir pilot (comandă iluminat public) 22,12km.
Municipiul Vulcan este alimentat cu energie electrică prin doua staţii de 110kV, respectiv
Staţia Căprisoara şi Staţia Vulcan ce fac legătura între centrala termoelectrică Paroşeni şi staţia de
transformare Petroşani. Consumatorii de energie electrică sunt de două categorii: consumatorii
casnici şi consumatorii industriali.
Consumatorii casnici şi neindustriali sunt alimentaţi prin reţele electrice aeriene şi
subterane de 6kv, posturi de transformare şi linii electrice subterane şi aeriene de joasă tensiune.
Blocurile de locuinţe sunt alimentate în cabluri electrice subterane de secţiuni mari sau în sistem
buclat.
Realizarea programului de investiţii, în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare
social-economică a municipiului Vulcan, va aduce o îmbunătăţire semnificativă în domeniul reţelelor
tehnico-edilitare şi stradale.
4.- REŢELE DE GAZE :
Total reţele – 19.230ml pe raza municipiului Vulcan,din care:
- 6396 ml - reţea de repartiţie presiune medie.
- 12834 ml- conductă de distribuţie presiune redusă.
Consum agenţi economici:- 71 total municipiu Vulcan;
- 6.088 consumatori casnici.
Conductele au dimensiuni între 2-16 ţoli.
INSTALAŢII AFERENTE: - 250 buc. din care :
- 1- din polietilenă,L=40ml, presiune redusă;
- 246- L=2968 ml, presiune redusă;
- 4- L=31ml- presiune medie.
Posturi de reglare (PR)- 258 buc.
Staţii de reglare, măsurare-SRM-2 buc. -Vulcan
- Jiu- Paroşeni.
Puncte de ardere: Nr de focuri-total= 10.046.

5.- REŢELE DE COMUNICAŢII :
B.- Străzi în municipiul Vulcan : Conform Anexa nr. 15 din Hotărârea de Guvern
Nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara,precum şi al municipiilor
oraşelor şi comunelor din jud. Hunedoara.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea străzii
Coroeşti
Valea Ungurului
Seciului
Strada Zăvoi
V.Lupşească

Lungime
(m)
L=650m,l=6m
L=2400m,l=4,6m
L=350m,l=2,8m
L=330m,l=3m
L=1350m,l=3,5m

Starea străzii
- îmbrăcăminte asfalt
- îmbr. piatră sparta
„
„
„

Obs.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dafinel Duinea
Şocănească
Preparaţiei
Jiului
Avram Iancu
Crângului
T.Vladimirescu
Florilor
Independenţei
Teiului
Ghe.Bariţiu
Plesnitoarei
V.Alecsandri

L=240m,l=6m
L=270m,l=2,8m
L=950m,l=5m
L=200m,l=6m
L=400m,l=5m
L=150m,l=5m
L=200m,l=3m
L=100m,l=4m
L=150m,l=4m
L=30m,l=4m
L=100m,l=5m
L=3380m,l=2,3m
L=420m,l=6m

19
20
21

I.Creangă
N.Bălcescu
T.Lucaciu

L=170m,l=3,5m
L=320m,l=3m
L=200m,l=6m
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Crividia

L=1600m,l=4m

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Dâmboviţa
V.Arsului
Merişor
Buciumani
Vâlcelelor
Retezat
Gorunului
Delului
Plevnei
Oituz
Decebal
Ec.Teodoroiu
Bd.M.Viteazu

L=50m,l=2,2m
L=850m,l=3,5m
L=550m,l=6m
L=340ml=3,7m
L=520m,l=3,2m
L=200m,l=2,6m
L=130m,l=4m
L=130m,l=4m
L=50m,l=2,8m
L=85m,l=3,2m
L=400m,l=6m
L=300m,l=3,4m
L=1548m,l=11m

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Al.Muncii
Platoului
Perilor
Traian
Şt.O.Iosif
M.Eminescu
Romană
Pinului
Parângului
Plopilor
Cabanei
Fântânelor

L=340m,l=3m
L=270m,l=4,5m
L=70m,l=4m
L=1460m,l=5m
L=254m,l=3m
L=305m,l=6m
L=120m,l=4,5m
L=680m,l=5m
L=500m,l=6m
L=150m,l=4,4m
L=150m,l=4,4m
L=350m,l=5m

- asfalt
- piatră spartă
- asfalt
- beton
- beton de ciment
îmbr.balast,pământ stabilizat
„
„
„
- îmbr.beton de ciment
„
- balast, pământ stabilizat
-balast,pamant stabilizat,beton
asfaltic, beton asfaltic şi beton
din
ciment,trotuarL400x2m,latime
1,2m.
- beton de ciment
- „
- îmbracaminte din beton de
ciment,trotuar L 200x2m,
latime 1,2m. „
- îmbracaminte din beton de
ciment
- balast, pământ stabilizat
„
„
balast
„
„
„
„
„
„
beton
balast
-îmbracaminte din beton
asfaltic,
trotuar
lungime
1500mx2, latime 3m.
- beton asfaltic
beton cu ciment
balast
beton asfaltic
beton
beton asfaltic
beton
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

N.Dăscălescu
Carpaţi
Dorobanţi
Bazinului
I Iunie
Al.Crizantemelor
Romanilor
Al.Trandafirilor
Crişan
I Mai
Al.Pajiştei
Morii
Griviţa
Căprişoara
Caraiman
Mestecenilor
Muntelui
Obreja
V.Baleii
Straja
Paroşeni
Salcâmilor
Lăcrămioarelor
Piscului
Zorilor
Abator
Mărăşeşti
Brazilor
Crinului
Liliacului
Parc Octogon
Romaneasca
22Decembrie
Libertatii
Izvor
Mohora
Barierei
A.Muresan

L=200m,l=4m
L=100m,l=3m
L=320,l=5m
L=550m,l=3m
L=140m,l=4m
L=340m,l=3,6,
L=480m,l=6m
L=180m,l=5m
L=80m,l=4m
L=220m,l=4m
L=320m,l=3m
L=1900m,l=3m
L=190m,l=3,5m
L=3800m,l=5m
L=120m,l=6m
L=120m,l=2,8m
L=780m,l=4m
L=2740m,l=3m
L=3200m,l=4m
L=600m,l=3m
L=1800m,l=4m
L=530m,l=5m
L=140m,l=3m
L=400m,l=4m
L=200m,l=4m
L=800m,l=4m
L=500m,l=4m
L=520m,l=4.4m
L=150m,l=4.4m
L=800m,l=4m
L=293m,l=4m
L=125m,l=6m
L=100m,l=5m
L=365m,l=7m
L=443,l=6m
L=165,l=3.7
L=120m,l=3m
L=120m,l=3m

asfalt
asfalt
asfalt
balast
balast
beton asfaltic
„
„
balast
„
beton
beton
balast
„
„
„
balast
„
„
„
Beton asfaltic
„
„
balast
„
beton
„
Balast, pamant stabilizat
asfalt
„
asfalt
Beton
Balast, pamant stabilizat
„
„
Beton
Balast, pamant stabilizat
„

C.- Poduri, punţi :
1.- Poduri :
- VULCAN
- Din beton armat,L=149 m;l=9m,peste râul Jiul de Vest (E.M.Paroşeni);
- Din beton armat,L=69m;l=6m,peste Râul Jiul de Vest (E.M.Vulcan) ;
- Din beton armat,L=62m;l=16m,peste râul Morişoara ;
- Din beton armat,L=60m l=9m,peste calea ferată (colonia Preparaţie);
- Din beton armat,L=15m;l=7m,peste pârâul Căprişoara ;
- Din beton armat,L=15m,l=9m,peste calea ferată ,str. Jiului;
- Din beton armat,L=12m;l=4m,peste pârâul Morişoara, str.I.Creangă ;
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- Din beton armat, L= 12m,l=6m,peste pârâul Crividia;
- Din beton armat,L=8m,l=5m,peste pârâul Morişoara(strada Morii);
- Din beton armat,L=8m,l=5m,peste pârâul Crividia (Şc.Gen.nr.2)
- Pod CFI, structura metalica,L=55m(str.Abator, peste Jiu), linia ferata industriala
E.M.Paroseni-E.P.C.V.J.Coroesti;
2- Punţi :
- din cabluri metalice şi poditură de lemn ancorate în structuri de beton,L=60m,l=1,5m,
str. Abatorului,peste râul Jiu;
- din cabluri metalice şi poditură de lemn ancorate în structuri de beton,
L=60m;l=3m,str. Plesnitoarei (stadion Paroşeni),peste râul Jiu.
- din cabluri metalice şi poditură de lemn,L=60m,l=1,2m,acces din Preparaţia
Coroeşti,peste râul Jiu.
6.- REŢELE DE TELEFONIE :
A.-a) – Distribuţie primară 1,959 km, din care :
- îngropat în canalizaţie 1,839 km.
- îngropat în clădiri 0,120 km.
b) – Distribuţie secundară – 47,814 km., din care :
- aerian –22,081 km;
- îngropat în canalizaţie –17,604 km. ;
- îngropat în clădiri –8,129 km
B.- instalaţii aferente :
Canalizaţie telefonică – 20.248 km;
SR ( subrepartitor) – 4 buc.;
Camerete – 124 buc;
Stâlpi Tc – 46 buc.
C.- reţea telefonie mobilă - releu Vodafone – cartier „Micro 3B”.;
- b-dul M.Viteazu;
- releu COSMOTE ;
- releu ORANGE

7.- REŢELE IMPORTANTE DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE :
- post de televiziune – prin cablu SC UPC România S.A.- (Punct de lucru Vulcan ).
- Reţele de calculatoare şi internet: S.C.RDS 8 RCS Vulcan, S.C. IMPATT SRL Vulcan.
c)- locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi :
Conform Planului de evacuare, astfel :
- locuri de adunare a populaţiei :
Vulcan – zona Coroeşti,centrul loc. în faţa Primăriei,zona Dincă;
În localităţile aparţinătoare – în vatra satului, în faţa şcolilor generale.
- locuri de cazare a populaţiei :
Vulcan – sediile instituţiilor de învăţământ, motel, cabana,sala de sport, etc. ;
Localităţile aparţinătoare – cămine culturale, şcoli.
8.- REŢELE DE ENERGIE TERMICĂ :
În prezent, municipiul Vulcan este alimentat cu energie termică prin termoficare de la S.E.
Paroşeni. Punctele termice amplasate în cartierele de locuinţe asigură necesarul de căldură pentru
încălzirea apartamentelor cât şi apa caldă menajeră.
Echiparea punctelor termice s-a făcut cu schimbătoare cu plăci pentru prepararea căldurii şi
apei calde, distribuţia către blocurile de locuinţe a celor doi parametrii realizându-se prin reţele de
distribuţie montate în canale vizitabile.
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Alimentarea cu agent primar a punctelor termice din sistemul de termoficare se face prin
reţele şi racorduri de termoficare, care sunt pozate aerian sau în canale vizitabile. La nivel de oraş
sunt un număr de 14 puncte termice şi 5 micropuncte termice.
Secţiunea a 8-a
Specific regional/local :
a)- vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere - nu este cazul.

CAPITOLUL III
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă :
Secţiunea 1
Analiza riscurilor naturale :
Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de
producere/manifestare a situaţiilor de urgenţă, amploarea şi efectele posibile ale acestora.
Tipuri de riscuri și riscuri asociate (cf.Anexei nr. 1 din din HG nr. 557/2016) : furtuni și
viscol, căderi masive de zăpadă, inundaţii ,tornade, secetă, îngheţ, incendii la vegetație , avalanşe,
alunecări de teren, cutremure de pământ.
a)- Inundaţii - Topire bruscă a stratului de zăpadă (depusă din ianuarie şi februarie în
cantitate mare) şi scurgeri de pe versanţi duce la creşterea bruscă a nivelurilor râurilor cu depăşiri ale
cotelor de apărare care are ca rezultat, de regulă în perioada aprilie - mai a anului, fenomenul
producerii inundaţiilor pe perioadă scurtă cu cantităţi mari de apă, pe suprafeţele zonelor cu aşezări
gospodăreşti din apropierea torenţilor, pâraielor şi râurilor mici. Nu au fost cazuri majore care să
producă pagube importante. Zonele unde au fost semnalate de-a lungul timpului inundaţii sunt in
localitatea componentă Jiu- Paroşeni, loc. componenta Dealu-Babii şi in zona Garii, str. N. Bălcescu.
d)- Cutremure - În zona municipiului Vulcan cum de altfel în tot judeţul Hunedoara, nu
sunt zone cu risc seismic în conformitate cu informaţia primită de la Inspectoratul de Stat în
Construcţii – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Hunedoara, care comunică următoarele:
- «potrivit hărţii de zonare seismică din normativul p.100-92, judeţul Hunedoara se află in
zona „F”, corespunzătoare gradului seismic minim 6. – nu sunt construcţii sau clădiri încadrate
în clase de risc seismic».

Secţiunea a 2-a
Analiza riscurilor tehnologice :
Tipuri de riscuri și riscuri asociate (cf.Anexei nr. 1 din din HG nr. 557/2016) :
-accidente , avarii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte
activități tehnologice
- accidente avarii , explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase
-accidente avarii , explozii și incendii în activități de transport
-accidente avarii , explozii și incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau
radiologice
- poluare de ape
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-Prăbușiri de construcții , instalații sau amenajări
-Eşecul utilităţilor publice
-Căderi de obiecte din atmosferă / cosmos
-Muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare

a)- industriale :
b)- transport şi depozitare de produse periculoase:
E.M.VULCAN - SUBSTANŢE EXPLOZIVE
Depozitul Central de Exploziv – Risc Major conform H.G.nr.804/2007;
Depozitul de consum de Exploziv- Risc minor conform H.G.nr.804/2007.
S.E.PAROŞENI- SUBSTANŢE PERICULOASE – HIDRAZINĂ 24%
Risc minor conform H.G.nr.804/2007
c)- nucleare : nu intrăm în zona de planificare la urgenţe pentru risc nuclear. Cea mai
apropiată centrală atomo-electrică este cea din Ungaria, situată pe Dunăre, în localitatea Paks. În
situaţia producerii unui accident nuclear în această locaţie, se aplică procedurile stabilite prin Planul
de intervenţie la urgenţă radiologică, plan care se află la nivelul judeţului şi care conţine detalii
legate de dispunerea surselor, forţelor şi mijloacelor de intervenţie, colaborarea dintre
instituţii,măsuri şi proceduri.
d)- riscuri de poluare a apelor :
Nu avem în zonă sau în aval pe râul Jiu operatori economici sau surse de poluare a apelor.
Nu a fost cazul de poluare a apelor.
e)- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări – nu este cazul
f)- eşecul utilităţilor publice .
g)- căderi de obiecte din atmosferă sau cosmos – nu este cazul
h)- muniţie neexplodată – nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Analiza riscurilor biologice :
Tipuri de riscuri și riscuri asociate (cf.Anexei nr. 1 din din HG nr. 557/2016) : epidemii,
epizootii, zoonoze, risc radiologic
Nu au existat poluări accidentale ale surselor de apă utilizate în vederea potabilizării.
Secţiunea a 4-a
Analiza riscurilor de incendiu :
Riscul producerii de incendii, este următorul :
- la case şi gospodăriile populaţiei= 43 % ;
- la pajişti = 28 % ;
- la păduri = 15 %
- la obiective industriale =3 %
- la autovehicule = 8 %
- alte situaţii = 3 %
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Incendiile la case şi anexe gospodăreşti au frecvenţa mai mare în perioada sezonului rece,
când se fac focuri în sobe, la pajişti şi resturi vegetale în perioada de primăvară, la păduri în perioada
de vară.
În acest sens Primăria a achiziţionat 1 motopompă pentru inundaţii, materiale aferente.
Localitatea dispune de aproximativ 20 de hidranţi operativi.
Există la toţi operatorii economici şi instituţii publice, echipe de PSI, materiale şi utilaje,
în funcţie de importanţa acestora.
Secţiunea a 5-a
Analiza riscurilor sociale :
Obiective sursă de risc social :
Operatorul economic are întocmită politica de securitate şi Planul de intervenţie la
accident chimic, în fiecare din aceste planuri fiind marcate limitele de risc social aflate în zona de
planificare la urgenţă.
Zonele de risc crescut sunt zonele aglomerate cum ar fi: blocurile, Spitalul Municipal
Vulcan ,
CAPITOLUL IV
Acoperirea riscurilor
Secţiunea 1
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie :
(1.) Evitarea manifestărilor riscurilor , reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora, se realizează prin următoarele acţiuni :
a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc.
şi transmiterea datelor la autorităţile competente ;
b)- activităţi preventive ale C.L.S.U. şi autorităţilor publice, pe domenii de activitate ;
c)- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice localităţii Vulcan asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol ;
d)- exerciţii şi aplicaţii.
(2.) Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii
riscurilor, sunt :
a)- controale şi inspecţii de prevenire ;
b)- avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă ;
c)- acordul ;
d)- asistenţă tehnică de specialitate ;
e)- informare preventivă ;
f)- pregătirea populaţiei ;
g)- constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale.
(3.) Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la :
a)- categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor
operative ;
b)- încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru
fiecare tip de risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt : autospecialele de lucru cu spumă şi
apă, alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, asistenţi, etc. ;
c)- zona de acoperire a riscurilor ;
d)- timpii de răspuns, cuantificaţi de comisia IJSU ;
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e)- activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii ;
asistenţa medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare; deblocări/salvări de persoane, salvări de
animale, etc. ;
f)- alte informaţii considerate necesare .
Secţiunea a 2-a
Etapele de realizare a acţiunilor :
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale :
a)- alertarea şi/sau alarmarea SVSU şi a altor unităţi de intervenţie vecine ;
b)- informarea personalului de conducere asupra situaţiei reale ;
c)- deplasarea la locul intervenţiei ;
d)- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului
preliminar de intervenţie ;
e)- transmiterea dispoziţiilor preliminare ;
f)- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie ;
g)- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor ;
h)- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă ;
i)- manevra de forţe ;
j)- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului ;
k)- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului ;
l)- regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii ;
m)- stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia
acestuia ;
n)- întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie ;
o)- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii la locul de dislocare permanentă ;
p)- restabilirea capacităţii de intervenţie ;
q)- informarea IJSU/ preşedintelui CLSU ;
r)- analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare ;

Secţiunea a 3-a
Faze de urgenţă a acţiunilor :
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de natura evenimentului, intervenţiile SVSU sunt
organizate astfel :
a)- urgenţa I – asigurată de SVSU Vulcan sau echipa de intervenţie a obiectivului afectat
b)- urgenţa a II-a – asigurată de subunităţile IJSU ;
c)- urgenţa a III-a – asigurată de 2 sau mai multe unităţi limitrofe ;
d)- urgenţa a IV-a – asigurată de grupări operative, dislocate la ordinul IGSU, în cazul
unor intervenţii de amploare şi de lungă durată.
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Secţiunea a 4-a
Acţiunile de protecţie-intervenţie :
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă,
pentru :
a)- salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de
primă necesitate ;
b)- acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea
populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi ;
c)- aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei
de urgenţă specifice ;
d)- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile ;
e)- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţii esenţiale, a căror
integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei ; staţiile d pompieri şi sediile
poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi
de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi
securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuire a energie şi/sau care asigură servicii esenţiale
pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de autovehicule ale serviciilor de urgenţă de
diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri
care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport,
clădiri pentru învăţământ ;
f)- limitarea proporţiilor situaţiilor de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu
mijloacele din dotare.
Secţiunea a 5-a
Instruirea :
(1.) Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor
abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de IJSU şi aprobate de CJSU.
(2.) Primarul, care este şi preşedintele CLSU şi conducerile operatorilor economici şi
instituţiilor publice au obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei,
precum şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune conform planurilor aprobate de analiză şi
acoperire a riscurilor .

Secţiunea a 6-a
Realizarea circuitului informaţional-decizional
şi de cooperare :
Sistemul informaţional decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării,
detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării,
culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire
şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.
Informarea secretariatului permanent al CJSU asupra locului producerii unei situaţii de
urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi a măsurilor luate, se
realizează prin rapoarte operative .
Primarul şi CLSU, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate
în zonele de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi
avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de
intervenţie.
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CAPITOLUL V
Resurse umane, materiale şi financiare :
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi
acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planul de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de CLSU.
Consiliul local prevede anual, în bugetul propriu, fonduri necesare pentru asigurarea
resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din municipiul
Vulcan.
În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de
producere/manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipuri de forţe şi
mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel :
a)- inspecţii de prevenire ;
b)-servicii profesionist/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă ;
c)- formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare ;
d)- formaţiuni de protecţie civilă : echipe de căutare-salvare, NBC şi pirotehnice ;
e)- alte formaţiuni de salvare : Crucea Roşie, Salvamont, scafandrii profesionişti, echipe
de radioamatori, etc. ;
f)- grupe de sprijin .
Pe lângă tipurile de forţe specializate prevăzute mai sus, mai pot acţiona, după caz, în
condiţiile legii : unităţile poliţiei, jandarmeriei, structurile poliţiei comunitare, formaţiuni de
voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţii în caz de urgenţă şi organizaţi în organizaţii
neguvernamentale cu activităţi specifice, etc.
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al formaţiunilor de
voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care acţionează conform
sarcinilor stabilite pentru formaţiile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi
societăţile comerciale în planurile de apărare specifice, potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Logistica acţiunilor
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
se stabileşte prin Planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autorităţile, instituţiile
publice, societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform
regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi
acţionează conform sarcinilor stabilite prin Planurile de apărare specifice.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei
de urgenţă specifice, se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în
domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.
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ANEXE:
1.- Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor
în municipiul Vulcan ;
2.- Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.AR;
3.- Tabel nominal cu componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a
Centrului Operativ cu activitate temporară, în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, cu
precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la
serviciu şi de la domiciliu;
4.- Schema fluxului informaţional-decizional ;
5.- Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
6.- Telefoane utile;
7.- Sinopticul de activităţi a C.L.S.U.
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