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CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 
          
                             
 
                 Sectiunea 1. Definitie, scop, obiective 
          
              
 
              Planul de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Pecica, denumit in continuare 
PAAR, reprezinta documentul care cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul localitatilor 
componente ale orasului, masurile, actiunile si resursele necesare pentru asigurarea 
managementului acestor riscuri. 
              Experienta si realitatea au demonstrat,  ca oricât de dezvoltat economic ar fi un stat, 
formele de manifestare si urmarile dezastrelor naturale si tehnologice fac uneori imposibila 
orice actiune de raspuns, indiferent cât de bine ar fi ea conceputa si organizata.Schema cu 
riscurile teritoriale se elaboreaza in scopul identificarii si evaluarii tipurilor de risc specifice zonei 
de competenta, pentru stabilirea masurilor in domeniul prevenirii si interventiei, precum si 
pentru aplicarea si cuprinderea acestora, de catre autoritatile administratiei publice, in „Panul 
de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale in unitatea administrativ- teritoriala„. 
              Schema cu riscurile teritoriale are ca obiectiv fundamental cunoasterea caracteristicilor 
formelor de manifestare, realizarea in timp scurt, in mod organizat si printr-o conceptie unita a 
masurilor necesare, credibile, realiste si adecvate de protectie a populatiei in cazul producerii 
unor dezastre naturale si tehnologice, in scopul eliminarii sau limitarii pierderilor de vieti 
omenesti, valorilor de patrimoniu, pagubelor materiale si factorilor de mediu. 
              In vederea indeplinirii acestui deziderat fundamental schema cu riscuri teritoriale 
defineste urmatoarele obiective: 
 
  

- Identificarea, monitorizarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre 
naturale si tehnologige existente pe teritoriul judetului, sau pe teritoriul judetelor 
vecine care ar putea afecta si teritoriul judetului; 

- Informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este 
expusa; 

- Organizarea si asigurarea starii de operativitate si capacitatii de interventie optima a 
serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in 
domeniu; 

- Instiintarea oportuna a autoritatilor administratiei publice despre evolutia spre 
dezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic; 

- Protectia populatiei, bunurilor materile, valorilor culturale si arhivistice precum si a 
mediului impotriva efectelor dezastrelor; 

- Realizarea preventiva a masurilor de protectie civila prin evacuare, adapostire, 
asanare pirotehnica, asistenta sanitara si decontaminare; 

- Planificarea, organizarea, pregatirea si conducera actiunilor de interventie pentru 
inlaturarea urmarilor dezastrelor; 

- Organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti 
omenesti,limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta civila si pentru 
reabilitarea utilitatilor publice afectate; 

- Limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor. 
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      Sectiunea a 2 a. Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor 
 
 
        2.1. Acte normative de referinta: 
 
        Prezentul plan s-a intocmit in conformitate cu urmatoarele acte normative: 
 
1. Legea 481/2004 a protectiei civile, modificata si completata de Legea 212/2006; 
2. Ordinul MAI nr.132/2007 referitor la metodologia de intocmire a PAAR; 
3. Legea 307/2006 a apararii impotriva incendiilor; 
4. Ordinul comun 638/420/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteo periculoase si poluari 
accidentale; 

5. HG 2288/2004 – privind aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le 
asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale, 
privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta; 

6. HG 642/2005 – pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ – 
teritoriale,institutiilor publice si operatorilor economici in functie de tipurile de risc 
specifice; 

7. Ordinul comun al MTCT si MAI nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru 
aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgentaspecifice riscului  la cutremure si/sau alunecari de teren; 

8. Ordinul comun al MAPDR si MAI nr.551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de 
grindina si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta 
in domeniul  fitosanitar-invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor 
agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea 
situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure; 

9. Hotarare nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 
privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si 
centrelor operative pentru situatii de urgenta 

10.  Ordinanta de Urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta; Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii 
de urgenta. 

         
 
 
   2.2. Structuri organizatorice implicate: 
 
- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Orasului  
- Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orasului  
- Centrul Operativ al C.L.S.U. al Orasului  
- Consiliul Local al Orasului  
- Directia de Sanatate Publica  
- Cabinetul Veterinar  
- Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta 
- Serviciul de Ambulanta  
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         2.3. Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniu. 
 

        Responsabilitatile privind analiza si acoperirea riscurilor revin autoritatilor administratiei 
locale, Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, altor organe si organisme cu atributii 
in domeniu. 
 
        Planul de analiza si acoperire a riscurilor se intocmeste de catre Comitetul Local pentru 
Situatii de Urgenta al orasului  Pecica  si se aproba de catre Consiliul Local. 
        Primarul orasului  Pecica  asigura conditiile necesare elaborarii planului de analiza si 
acoperire a riscurilor, avand totodata obligatia stabilirii si alocarii resurselor necesare pentru 
punerea in aplicare a acestuia, potrivit legii 
        Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentă, prin Centrul Operational asigura 
pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si elaborarea 
procedurilor specifice de interventie, corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii 
de urgenta de pe teritoriul orasului. 
    
       Planul de analiza si acoperire a riscurilor se intocmeste intr-un numar suficient de 
exemplare, din care unul va fi pus la dispozitia Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. 
 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE 
                  
                       Sectiunea 1. Amplasare geografica si relief 
 

1. Amplasare geografica: 
 
             

Oraşul Pecica este situat în partea de vest a judeţului Arad teritoriul administrativ având 

limite formate din: 

 spre nord: frontiera cu Ungaria 

 spre vest: teritoriul administrativ al comunelor Peregu Mare şi Semlac 

 spre sud: teritoriu administrativ al comunelor Secusigiu şi Felnac – linia de     

     demarcaţie a teritoriilor este constituită de albia minoră a râului Mureş 

 spre est: teritoriul administrativ al comunei Iratoş 
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1.1.Aspecte administrative 
 

 
Localitatea  ORAS PECICA: 

- 3 sate apartinatoare: Turnu, Sederhat si Bodrogul Vechi. 
 
1.1.1. RESEDINTA  LOCALITATII :Pecica 

 
Suprafata totala: 23717 ha 
Populatia stabila: 12 762 locuitori 

                  
 
 

1.1.2.SCURTA DESCRIERE 
 
    Localitatea Pecica apare pentru prima data intr-un document al Vaticanului in anul 1335, sub 
denumirea de „Petcs”,apoi „Pesc”-1421,”Pecha”-1517, „Pecyk”-1558, „Petska”. Sintetizand 
evolutia denumirii localitatii cunoastem urmatoarele variante: Pechk, Petk, Peczky, Petzka, 
Roman Pecska, Pecica Rovine. 
   In urma pacii de la Karlovitz din 1669, Transilvania intra sub stapanirea imperiului habsburgic. 
Pentru apararea si paza granitei militare autoritatile ii aduc pe granicerii sarbi. Pecica devine 
sediul unui capitanat,constituit din 15 localitati. 
    In 1752, Pecica este demilitarizata ca o consecinta a deplasarii spre sud a granitei imperiului 
habsburgic. 
     Din punct de administrativ –teritorial, in 1750, din porunca imparatesei Maria Tereza, zona 
Pecica a fost anexata orasului Arad, iar in 1752, intreaga regiune, inclusiv Pecica, va fi 
inglobata in teritoriul numit de austrieci „Noua Serbie’. 

 
 
        
   1.2. Forme de relief, specificitati, influente. 
 
 

Localitatea Pecica este amplasată în zona de câmpie a judeţului Arad, cu altitudini 

maxime de 102-103 m faţă de nivelul Mării Baltice, într-o zonă plată, cu declivităţi minore, la 

nordul râului Mureş. Teritoriul se caracterizează prin altitudine joasă, cu aspect de şes, fiind 

amplasat în Câmpia de Vest, în lunca Mureşului  în zona finală a râului, înainte de vărsare în 

Tisa. În zona Bodrogu Vechi şi Pecica, lunca Mureşului este împădurită ( păduri naturale ), 

constituind un cadru natural specific, bogat în floră şi faună de câmpie. 

 În urma etapelor de transgresiune şi regresiune a Lacului Panonic au avut loc depuneri 

de materiale mijlocii-fine şi chiar fine de natură  mixtă ( fluvio-lacustră). Solurile preponderente 

în zonă sunt din familia cernoziomurilor, în mod repetat cernoziomul levigat. Grosimea stratului 

bogat în humus este de 40-60 cm. În zona teritoriului administrativ predomină o întindere a 

solurilor cu fertilitate ridicată, ceea ce face ca fondul funciar sa fie apreciabil. 
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 Geomorfologic, zona face parte din Câmpia de Vest, caracterizată printr-o pronunţată 

fragmentare datorată unei bogate reţele hidrografice, cu stabilitate generală asigurată. 

 Geologic, zona se încadrează în sud-estul Depresiunii Panonice, unde s-au depus, peste 

fundamentul cristalin, formaţiuni sarmatiene, panoniene şi cuaternare. Cuaternarul este 

constituit din aluviuni lacustre şi fluviale, reprezentate prin nisipuri în alternativă cu pământuri 

argiloase. Fundamentul este fragmentat în blocuri tectonice multiple, a căror mobilitate este 

susţinută, în primul rând, de cutremurele de pământ care s-au depus frecvent la marginile 

acestora. 

 O medie a lucrărilor de investigare geotehnică pentru zonă, la 4,50 m adâncime, a 

evidenţiat o stratificaţie relativ uniformă a terenului de fundare, alcătuită din: 

- umpluturi sau sol vegetal până al adâncimea de 0,70-0,90 m 

- un pachet slab coeziv, constituit la început din praf argilos cafeniu gălbui, iar apoi galben 

umed, plastic vârtos, până la 1,70 m adâncime, după care urmează un nisip prăfos gălbui, cu 

intercalaţii nisipoase, plastic consistent, până la 2,60-2,90 m adâncime 

- orizontul de bază, nisipos, alcătuit din nisip fin şi mijlociu cu intercalaţii argiloase, cafeniu, 

saturat, de îndesare medie, până la adâncimea de 3,50 m iar apoi nisip mijlociu şi grosier 

cafeniu saturat, de îndesare medie, până la adâncimea de investigare de 4,50 m 

Apa subterană freatică (iunie 1999) prezenta nivelurile hidrostatice situate la adâncimi cuprinse 

între 4,0-4,5 m, cantonată în porii stratului nisipos, oscilaţiile pe verticală fiind determinate de 

nivelul şi volumul precipitaţiilor din zonă. 

 Zona este bogată în depozite de hidrocarburi lichide şi gazoase, în exploatare intensă de 

cca. 25 ani, cu localizare în jurul localităţilor Turnu şi Bodrogu Vechi, sate aparţinătoare oraşului 

Pecica. Exploatarea zăcămintelor se face prin Regii şi societăţi comerciale în mod centralizat, 

asigurându-se întregul ciclu de la extracţie până la transport prin reţea subterană de conducte 

şi transportul vagonabil prin reţeaua SNCFR, cu gospodărire proprie, fără interferenţe cu 

sistemele locale economice, de depozitare, de alimentare cu energie şi apă, de transport 
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                      Sectiunea a 2 a.  Caracteristici climatice 
 
 
 

             Factorii genetici ai climei ( variaţia solară, bilanţul radiativ, poziţia geografică, 

altitudinea, circulaţia maselor de aer, caracterul suprafeţei active ) determină existenţa pe 

teritoriul judeţului Arad a unui climat temperat-continental moderat cu influenţe oceanice. 

 Regimul temperaturii aerului înregistrează valori anuale în jurul a 10,8 grade C, cu 

abateri maxime de 2 grade C în plus sau în minus de la un an la altul. Temperatura medie a 

lunii celei mai reci este de -1 grad C, iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscilează în 

jurul a 21 grade C. 

 Din punct de vedere a precipitaţiilor, indicele valorii medii anuale oscilează în jurul a 577 

mm ( înregistrare la staţia meteorologică Arad ). 

 În analiza regimului de precipitaţii pe durata unui an s-a constatat că, pe teritoriul 

orasului Pecica, repartiţia precipitaţiilor nu este uniformă. De exemplu, în lunile de vară, iulie şi 

august, când temperaturile sunt mai ridicate,cantitatea de  precipitaţii este mai mica . 

Cantităţile de zăpadă ce se înregistrează în perioada de iarnă, în această regiune,este relativ 

scăzută. Anual sunt aproximativ 15-20 de zile cu ninsoare, formându-se un strat de zăpadă 

care se menţine aproximativ 30 de zile din an. 

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul nordic şi vestic şi viteze 

medii de 3-4 m/sec. la staţia Arad. Vântul bate din sectorul  nordic 13,0 % şi sudic 12,4 %. 

Frecvenţa cea mai slabă este cea din sectorul estic 3,8 %. Numărul zilelor cu vânt puternic ( 11 

m/sec.) depăşeşte 40. 

Principalele fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce pe teritoriul 

localităţii Pecica sunt:  

 variaţiile bruşte de temperatură; 

 îngheţurile târzii şi timpurii; 

 căldurile excesive; 

 gerul; 

 ploile torenţiale; 

 seceta; 
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 grindina – fenomen este specific sezonului cald şi însoţeşte fenomenul de ploaie 

torenţială sau vijelie.  

 vijelia – acest fenomen se produce în special în sezonul cald, între lunile aprilie şi 

septembrie.  

 căderile masive de zăpadă; 

 viscol                                                                                                                                                                                

 
                             Sectiunea a 3 a. Reteaua hidrografica. 
 

          Reţeaua hidrografică a localităţii Pecica se compune din cursul râului Mureş care 

străbate limita de sud a unităţii administrativ teritoriale a oraşului şi canalul Arad-Pecica care 

face confluenţă cu râul Mureş în zona de sud-est a oraşului. 

Mureşul în această porţiune se caracterizează printr-o pantă foarte scăzută – scurgere 

lentă la nivele mici şi mijlocii - specifică zonei de câmpie, ceea ce face ca acumularea 

aluviunilor sa fie foarte intensă, cursul râului bogat în meandre, ceea ce are ca rezultat ridicarea 

nivelului talvegului, formarea de plaje şi insule şi implicit eroziunile laterale ale malurilor, în 

cazul nostru malul drept al râului Mureş.  

Pe termen lung în urma eroziunilor apar schimbări ale cursului de apă, meandre – caz 

concret – cele trei curbe situate în aval de Pecica, spre Semlac, ultima apărută în decurs de 

100 de ani. 

În istoricul multimilenar, râul Mureş este cunoscut ca fiind râul care şi-a modificat de cele 

mai multe ori cursul, tendinţa a fost de a avansa spre nord. 

Datorită energiei reduse a pantei sale de numai 0,1 m/km, albia Mureşului este bine dezvoltată 

şi neandrată, cu numeroase braţe secundare. În zona Bezdin, Mureşul nu are nici un afluent, 

dar debitul său variabil, scăzut vara, în medie, la aproximativ 120 m3/s, provoacă în celelalte 

anotimpuri 2-3 inundaţii, cu viituri de regim hidric ridicat, cu peste 2000 m3/s. Asemenea 

inundaţii au fost semnalate, îndeosebi, în anii 1827, 1857, 1877, 1932, 1970 şi 1975 

În zona rezervaţiei, viitura record cu un nivel de 490 cm (debit maxim de 2080 m3/s) a fost 

înregistrată în luna iulie 1975. 

Frecventa creştere a nivelului apei, peste cota de inundaţie (410 cm), a provocat dese 

schimbări ale configuraţiei malurilor şi chiar a albiei puternic neandrate, cu numeroase braţe 

secundare. Mureşul a părăsit de multe ori albia veche şi a schimbat direcţia cursului. 

Din acest motiv, lunca situată la o altitudine de 98-102 m, cu o uşoară cădere de la est la vest, 

e străbătută de o reţea de canale, albii vechi colmatate şi zone depresionare, unde se 



Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului  Pecica  
 

                                                               11 / 107  
 
 
 

 

acumulează apa provenită din inundaţii sau precipitaţii, apă menţinută sub formă de ochiuri mai 

mult timp. Ele sunt alimentate şi din stratul acvifer freatic ridicat, aflat la numai 1,50 – 2,50 m 

adâncime, baza fiind alcătuită din argilă vânătă ce coboară între 6,50 – 14 m. 

Acest strat compact cantonează apă cu nivel liber, formând „japse” şi „belciugi” sau suprafeţe 

înmlăştinite, unde nivelul apei variază în funcţie de cel al Mureşului. Ele alternează cu terenuri 

adânci şi noroioase, cu umiditate ridicată, alături de porţiuni aride, însorite (diguri, poieni, 

margini de drumuri). Întregul sistem deţine o suprafaţă de 78 ha, adică 8% din suprafaţa unităţii 

Bezdin. 

         În interiorul Parcului Natural Lunca Mureşului, aria protejată constituită de-a lungul râului 

Mureș în aval de municipiul Arad până la granița cu Ungaria, râul străbate o lungime de 88 km 

având o lăţime medie de 120 m, ultima porţiune de la Nădlac la Cenad reprezentând şi graniţă 

între România şi Ungaria.  

           Debitul mediu anual al râului Mureş este de 184m3/s. Debitul maxim poate ajunge peste 

2000 m3/s (de exemplu, 2.330 m3/s în timpul inundaţiei din 1975). 

În zona luncii Mureşului Inferior folosinţa apelor sale este restricţionată de calitatea lor şi de 

faptul că râul se apropie aici de zona de drenaj, preluând poluanţi care îl fac inutilizabil doar 

pentru industrie şi agricultură. Totuşi, în acest sector în ultimii ani Mureşul şi-a îmbunătăţit 

calitatea parametrilor săi.  

  Harta 2: Râul Mureș - zona orașului Pecica 

Sursa: internet - Google Map 
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Apele subterane se caracterizează printr-un debit bogat şi prin situarea pânzei freatice, în 

general, la mică adâncime (peste 2/3 din Câmpia Aradului are ape subterane la mai puţin de 3 

m adâncime). 

Pentru apărarea împotriva inundaţiilor, localitatea Pecica dispune de o linie de 

apărare compusă din trei diguri: digul Pecica, cu o lungime de 6,691 km care face joncţiune cu 

digurile de remuu ale canalului Arad-Pecica cu o lungime de 1,350 km şi se continuă cu digul 

Sântoma cu o lungime de 9,200 km – linia de apărare se continuă spre Arad. Pe malul stâng, în 

dreptul oraşului Pecica avem digul Felnac-Periam, dig care stabileşte albia majoră a râului 

Mureş, albie care are o secţiune cuprinsă între 0,6-4,0 km. 

 
Lucrări hidrotehnice de apărare existente: 

Dig Mureş mal drept Sintoma 
- km 0+000-9+200=9,2 km lungime; 4 m lăţime la coronament; 3 m înălţime 

- deţinător lucrare: SGA Arad 

- an PIF: 1975 

- puncte critice: 
1) subtraversare Burau km 0+300, diam =800 mm  

2)subtraversare SP Forgacea  km 1+653; diam =1000 mm; 

3) subtraversare km 8+583; diam = 250 mm; 

Diguri Canal Arad-Pecica  
mal stâng - drept 

- Lungime:1,35 km; latime la 

coronament: 4m; inaltime: 1,5 m; 

- detinator lucrare: SGA Arad 

- an PIF: 1969 

Dig Mures mal drept Pecica 
- Lungime: 6,691 km; latime la coronament: 4m; inaltime: 3 m; 

- detinator lucrare: SGA Arad 

- an PIF: 1975 

- puncte critice: 
1. subtraversare km 0+300, diam = 800 mm; 

2. subtraversare km1+093, diam=800 mm 

3. subtraversare km 2+909, diam = 1000 mm;(st. de epurare) 
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4. subtraversare km 4+076, diam = 800mm 

5. subtraversare km 5+304, diam = 800mm 

6. subtrav.km 6+140,diam=400mm 

Apa rezultată din ploi ajunge în râul Mureş prin subtraversări şi printr-o staţie de pompare 

pe canalul Forgacea. 

Pânza freatică în zona Pecica se prezintă foarte diferenţiat funcţie de aportul 

precipitaţiilor şi nivelul râului Mureş. La ploi abundente nivelul freatic este foarte ridicat datorită 

constituţiei aluvionare şi nisipoase a terenului, la care mai contribuie şi nivelul ridicat al râului 

Mureş, Pecica aflându-se în conul de dejecţie al Mureşului. Ca urmare, apa din Mureş este 

injectată în lateral şi deci şi sub localitatea Pecica. 

 La retragerea Mureşului apare fenomenul de băltire în zonele joase datorită penetrării 

pe verticală a apei. 

În caz de secetă prelungită, nivelul freatic coboară foarte mult, apare fenomenul de 

uscare puternică a pământului, secarea canalelor şi bălţilor, chiar şi a fântânilor care au o 

adâncime mai mică – sunt momentele în care este necesar să se facă irigaţii pentru terenurile 

cultivate. 

Din punct de vedere al îmbunătăţirilor funciare oraşul Pecica face parte din sistemul 

administrativ Pecica, ce transportă apa prin canale de desecare spre Mureş, prin staţii de 

pompare şi repompare şi face parte din sistemul hidrotehnic de desecare Ier-Mureş-Frontieră.           

Sistemul administrativ Pecica cuprinde: staţii de pompare, canale, şi diguri în afara digului 

Mureşului. 

Din punct de vedere al irigaţiilor oraşul Pecica face parte din sistemul de irigaţii Semlac-

Pereg, ce este compus din canale de irigaţii şi conducte îngropate. Staţia de bază este la 

Semlac şi există un canal principal ce duce apa la Pereg, unde se găseşte staţia de punere sub 

presiune principală.  

De menţionat că între România şi Ungaria există acorduri internaţionale prin care 

Statul Român este obligat sa nu permită apelor de pe teritoriu sa treacă în Ungaria decât prin 

râul Mureş, astfel încât sistemele descrise sunt în funcţiune. 

                    
 
                    Sectiunea a 4 a .Populatia. 
 

Conform ultimului recensământ al populaţiei din anul 2011 , populaţia oraşului este de 

12.762  persoane,în scădere faţă de recensământul anterior din anul 2002,  când se înregistra 

13.024 de locuitori. 
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Astfel populaţia oraşului Pecica şi a satelor apartinătoare este structurată astfel : 

a) Pecica :11266 persoane 

b) Turnu:1181 persoane 

c) Sederhat:311 persoane 

d) Bodrogu Vechi:4 persoane 

Populatia orasului Pecica : 12762 persoane

311

11266

Pecica
Turnu
Sederhat
Bodrogu Vechi

11811181 4

 
    Densitatea populației  în orașul PECICA este de 54 locuitori/kmp, situându-se puțin sub media pe 

județ (55,19  locuitori/kmp).  

 
     Conform datelor publicate de Institutul de statistica populatia orasul Pecica si a satelor apartinatoare 
,precum si cea a judetului Arad este structurata astfel: 
 
 
Tabelul nr. 1-  POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe sexe, judete si localitati 

 

 Sexe Judete Localitati 

Ani 

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

 Total Arad TOTAL 472725 471717 469976 

 Total Arad  ORAS PECICA 14115 14095 14066 
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 Masculin Arad TOTAL 229627 229172 228401 

 Masculin Arad  ORAS PECICA 6951 6937 6939 

 Feminin Arad TOTAL 243098 242545 241575 

 Feminin Arad  ORAS PECICA 7164 7158 7127 

  
4. 2 Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 
 
Tabel nr. 2 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

 An 
Născuți vii Decedați Sporul natural 
Jud.    
ARAD 

Oraș 
PECICA 

Jud. 
ARAD 

Oraș 
PECICA 

Jud. 
ARAD 

Oraș 
PECICA 

2016 4419 158 5895 168 -1476 - 10 
2017 4316 142 6302 190 -1986 - 48 
2018 4370 146 5880 178 -1510 - 32 

Sursa – INSSE Tempo online 
 
  Din datele înscrise în tabelul de mai sus putem observa că sporul natural este negativ, atât la 
nivelul judeţului , cât şi la nivelul localităţii. 
 
 Majoritatea locuitorilor sunt români (57,68%). Principalele minorități sunt cele de maghiari 
(25,98%) și romi (7,8%). Pentru 7,21% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  
 
 

Figura 1. Componența etnică a orașului Pecica 
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Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (57,3%), dar există și 
minorități de romano-catolici (26,75%), penticostali (4,37%), reformați (1,57%) și baptiști 
(1,42%). Pentru 7,28% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Componența confesională a orașului Pecica 

 
 
4. 3  Împărțirea populației pe grupe de vârstă 

 
 

Tabel nr.3- Populația din orașul PECICA  pe grupe de vârstă 
Varste si 
grupe de 

varsta 
Sexe Localitati 

Ani 
Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 
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Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

0- 4 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 720 716 686 

5- 9 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 740 735 740 

10-14 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 684 714 729 

15-19 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 852 822 811 

20-24 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 792 800 791 

25-29 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 1139 1029 951 

30-34 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 1033 1089 1146 

35-39 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 1103 1076 1047 

40-44 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 1203 1207 1164 

45-49 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 1401 1276 1228 

50-54 ani TOTAL 11584 ORAS 
PECICA 781 940 1085 

55-59 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 842 823 769 

60-64 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 824 832 870 

65-69 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 435 470 476 

70-74 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 500 481 459 

75-79 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 406 387 383 

80-84 ani Total 11584 ORAS 
PECICA 283 249 243 

85 ani si peste Total 11584 ORAS 
PECICA 178 220 218 

                                                                                         Sursa – INSSE Tempo online 
Din tabelul de mai sus se poate observa ca  ponderea cea mai mare , adică 25,09  o are populaţia cu 

vârsta cuprinsă  între 25 şi 49 de ani, urmată de populaţia cu vârsta de 25-34, adică 15,74%, iar cei cu 

varsta intre 20-24 de ani au o pondere de 6,80%.  

4.4  Starea civilă a populației  
 

Tabel nr.4 - Starea civilă a populației din orașul PECICA 

Orașul 
PECICA 

POPULATI
A 

STABILA  
 

TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane 

care traiesc 
in uniune 

consensuala 

Necasatorit 
(a) 

Casatorit 
(a) 

Vaduv 
(a) 

Divortat 
(a) 

Informati
e 

nedisponi
bila 

Ambele sexe 11266 4775 4086 1133 551 - 721 
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   Masculin 5441 2616 2011 187 259 - 325 
   Feminin 5826 2159 2075 946 292 - 396 

Sursa: Recensământul populației 2011 
 

4. 5 Nivelul de educație a populației   
 

Tabel nr. 5 - Nivelul de educație a populației din orașul PECICA 

Orașul 
PECICA 

POPULATIA 
STABILA 

DE 10 ANI  
SI PESTE  

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior 

Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total 

din care: 

Total 

Superior 
Inferior  
(gimnazi

al) 
Total 

din 
care: 

Universitar  
de 

 licenta 
Liceal 

Profesional 
si de  

ucenici 

Persoan
e 

analfabe
te 

Total,din 
care: 5486 667 564 131 4328 1671 1057 1600 319 41 23 

Masculin 3279 312 268 73 2672 971 829 872 195 27 18 

Feminin 2207 355 296 58 1656 700 228 728 124 14 5 
Sursa: Recensământul populației 2011 

 
Din datele de mai sus rezulta ca cei mai multi locuitori ai orasului sunt absolventi de liceu sau scoala 
profesionala si ca numarul persoanelor nescolite si a celor  analfabete este mic.  

 
 
                     Sectiunea a 5 a. Căi de transport 
 

 
Teritoriul oraşului Pecica, amplasat la limita vestică a judeţului Arad, este străbătut de 

următoarele căi de comunicaţii rutiere : 

 Autostrada A1 Nădlac – Bucureşti tranverseaza orasul Pecica in partea de Nord, cu o 

lungime de 18 km, având o decărcare la limita de Est a teritoriului, la poziţia kilometrică 

555+908 şi două pasaje aferente drumului judeţean DJ 709J, la poziţiile kilometrice 

558+106 km si 566+593. 

 Drumul naţional DN 7 ( E 68 ): Nădlac–Arad–Deva–Sibiu–Bucureşti- drum modernizat , 

cu două benzi de circulaţie ( Pecica – Nădlac: 25 km ; Pecica – Arad: 21km); 

 Drumul comunal DC 101 ( DJ 709 J ): Pecica – Peregu Mare – asfaltat – 14 km; 

 Drumul comunal DC 105: Pecica – Sederhat – 12 km – asfaltat; 

 Drumul comunal DC 96 A: Pecica – Bodrogu Vechi – 7 km - drum petrolier, din 

prefabricate de beton în stare satisfăcătoare până la 3,5 km de sat, după care urmează 

un drum de pământ , pietruit; 
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 Drumul comunal DC 100 A: Pecica – Sâmpetru German – 7 km- drum care 

traversează podul de peste râul Mureş, drum   modernizat, din asfalt ; 

 Drumuri de exploatare agricolă şi drumuri marginale localităţilor – de regulă 

nemodernizate, din pământ, cu prospect variind între 5,00 şi 7,00 m; 

 Drumuri de acces la unităţile de extracţie petrolieră – uzual din prefabricate de beton, 

ce asigură transport greu, cu prospect de min. 6,00 m. 

Drumurile asigură circulaţia între localităţile din teritoriul administrativ al oraşului şi localităţile 

din teritoriile vecine, precum şi tranzitul dintre municipiul de reşedinţă al judeţului şi punctele de 

trecere a frontierei: Nădlac şi Turnu. 

 
La intrarea în localitatea Pecica, în extremitatea estică, drumul naţional DN 7 intersectează 

linia de cale ferată Arad – Pecica formând trecere de nivel cu bariera.  

    Circulaţia feroviară se realizează pe traseul Arad-Pecica-Nădlac, existând staţie cu dotările 

specifice în zona estică a localităţii. Circulaţia se face pe o singură linie, neelectrificată. 

Încărcarea ţiţeiului în vagoane cisternă se face în afara staţiei CF, în zona sud-estică a localităţii 
 

                
 
                       Sectiunea a 6 a. Dezvoltare economica. 
 

 

Deşi economia oraşului Pecica este una predominant agrară, în ultima perioadă sectorul 

economic secundar şi terţiar au avut evoluţii ascendente. Alături de agricultură, industria 

petrolului şi a gazelor naturale este bine reprezentată în localitate. Deschiderea punctului de 

frontieră de la Turnu şi punerea în valoare pentru viitor a zăcămintelor de ape termale ar putea 

fi atuurile cele mai importante pentru dezvoltarea economică a oraşului. 

 Oraşul Pecica (la 25 de kilometri de Arad şi 15 kilometri de Battonya - Ungaria) a avut o 

iniţiativă unică în România. Şi-a dezvoltat o zonă industrială cu firme italiene, pe 18 hectare, 

lângă graniţa româno-maghiară, cu scopul declarat de a atrage acolo şi forţă de muncă din 

Ungaria. Proiectul este pe patru componente: incubator de afaceri finanţat de UE, centru de 

formare profesionala, terminal de TIR-uri şi zonă industrială.  

Dezvoltarea activităţilor economice pe raza administrativă a oraşului Pecica este 

deosebit de importantă pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creşterea 
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veniturilor populaţiei, precum şi pentru creşterea veniturilor administraţiei publice 

locale 

6.1       Industria 
 

Pecica este cel mai mare oraş al judeţului Arad (după municipiu), situat la 

jumătatea tronsonului de drum dintre municipiul Arad şi oraşul de frontieră Nădlac, 

la o distanţă de circa 25 de kilometri de graniţa cu Ungaria. 

Înainte de 1989 economia oraşului a fost una predominant agrară, dar ca urmare a 

sprijinului constat acordat de administraţia locală, sectorul economic şi industria au cunoscut 

evoluţii ascendente. Ca urmare, în ultimul deceniu şi jumătate oraşul s-a dezvoltat considerabil: 

a atras investitori străini, dar şi mai mulţi localnici au ales să îşi deschisă o afacere. 

Pe raza oraşului Pecica există toate utilităţile necesare: energie electrică, reţea de 

apă şi de canalizare, reţea de gaz, precum şi internet 

Locaţia sa este strategică, la doar 500 de metri de urcarea / coborârea de pe Autostrada 

A1 Nădlac-Arad-Timişoara şi fiind traversată de Drumul European 68. 

Satul aparţinător Turnu este localitate de graniţă şi are un punct de trecere a frontierei cu 

oraşul maghiar Battonya (Ungaria). 

În decembrie 2014 a fost inaugurat podul rutier peste râul Mureş, care permite accesul în 

doar câteva minute spre partea sudică a judeţului Arad şi judeţul Timiş. Ca urmare a acestei 

investiţii, circa 45 000 de locuitori din zonă au acum acces la zonele industriale din Pecica.  

Oraşul are şi gară şi acces la legătura feroviară Arad-Nădlac, ceea ce oferă încă 

o alternativă de transport pentru produsele fabricate aici. 

În prezent, oraşul Pecica are un număr de patru zone industriale: trei în oraşul Pecica, cu 

o suprafaţă totală de aproximativ 50 de hectare şi una în satul aparţinător Turnu, cu suprafaţa 

aproximativă de 10 hectare. 
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Zona industrială Pecica 
  
Zona industrială Pecica are  o suprafaţă de 181.000 mp, divizaţi în 33 de loturi. Zona are 

ieşire directă la DN 7B şi se află la 3 km de graniţa cu Ungaria, 12 km de Arad şi 15 km de 
Terminalul Cargo şi Aeroportul din Arad. Zona beneficiază de drumuri interioare, energie 
electrică, telefonie, canalizare privată, apă potabilă şi gaz.  

 

Zona Industrială Est se află la intrarea în Pecica dinspre Arad, pe partea stângă a DN 

7, aici işi desfăşoară activitatea doua staţii de alimentare cu carburant şi un restaurant .                

La o distanţă de doar 500 de metri de urcarea / coborârea pe Autostrada Arad - Nădlac 

funcţionează o fabrică de prelucrare a laptelui (cu un număr de 50 de angajaţi), o fabrică de 

construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice (cu un număr de 250 de 

angajaţi, o companie de transporturi rutiere (cu un număr de 30 de angajaţi), respectiv o fabrică 

de încălţăminte (cu un număr total de aproximativ 70 de angajaţi).  

Zonă industrială Nord din Pecica se află în apropierea Gării, la aproximativ 500 de 

metri de la intrarea în oraş dinspre Arad, pe partea dreaptă, cu acces direct la calea ferată. Aici 

funcţionează o fabrică de finisat piese de turnătorie fină, cu un număr de peste  250 de angajaţi. 

Zonă industrială Vest a oraşului este situată la ieşirea din Pecica spre Nădlac, pe 

partea dreaptă a DN 7. Aici îşi au sediul o firmă care comercializează utilaje agricole (cu un 

număr de 20 de angajaţi) şi o companie de transporturi rutiere şi logistică (cu un număr de 50 

de angajaţi). În această zona functionază o fabrică de ulei presat la rece având  un număr de 

20 de angajaţi şi o fabrică de mase plastice cu număr de peste 50 de angajaţi. 

În Zona Industrială Turnu funcţionează o fabrică de asamblat rezistenţe electrice. 

Aceasta se află pe partea stângă a Drumului Naţional 7 B şi este conectată la reţeaua de 

energie electrică.  Fabrica are un număr de 70 de angajaţi.Aici işi are sediul o firma de transport 

marfă cu un număr de peste 100 de angajaţi. 

Pe lângă zonele industriale, în oraş funcţionează două fabrici de textile, una la intrarea în 

Pecica dinspre Arad, în dreapta căii ferate (cu un număr de 150 de angajaţi), iar cealaltă pe 

strada principală, în apropiere de Oficiul Poştal (cu un număr de 100 de angajaţi). Produsele 

confecţionate aici ajung să fie vândute în străinătate, prin sistem lohn. 
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Per total, fabricile din Pecica şi Turnu au un număr total de aproximativ 2000 de angajaţi, 

în timp ce în jur 500 de pecicani lucrează la fabricile din Zona Industrială Vest a municipiului 

Arad, fiind transportaţi zilnic la locul de muncă cu autobuzele puse la dispoziţie de angajator. 

Aproximativ 500 de pecicani sunt angajaţi la o companie americană din domeniul 

extracţiei petrolului, această ramură a industriei având o tradiţie importantă în zonă.   

 De asemenea in localitate funcţionează patru brutării care au in jur de 150 de angajaţi, 

localitatea fiind renumită pentru “Pita de Pecica”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
6.1.1  Numărul mediu al salariaților 

 

Tabelul nr.7 - Numarul mediu al salariatilor pe judete si localitati 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Arad TOTAL 121050 125257 130691 130343 

- 11584 ORAS 
PECICA 3415 3415 3400 3100 

 

 

6.1.2 Evoluția numărului Şomerilor 
                                               

Tabel nr. 8 - Someri inregistrati la sfarsitul lunii, pe sexe, judete si localitati 
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Sexe Judete Localitati 

Perioade 

Luna 
decembrie 
2016 

Luna 
decembrie 
2017 

Luna 
decembrie 
2018 

Luna 
decembrie 
2019 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Masculin Arad TOTAL 2708 1731 1455 1270 

Masculin Arad 
11584 
ORAS 
PECICA 

58 36 27 25 

Feminin Arad TOTAL 2229 1514 1446 1340 

Feminin Arad 
11584 
ORAS 
PECICA 

67 27 31 22 

 
6.1.4 Structura agenților economici 

 
Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul PECICA sunt prezentați în tabelul de 
mai jos. 
 
 

Tabel nr.9 -  Lista cu principalii agenți economici de pe raza orașului PECICA 

Nr. crt. Denumire societate Localitatea 
Domeniul de activitate 

1.  S.C. PETROSANTANDER ROMÂNIA SRL PECICA  EXTRACȚIE ȚIȚEI 

2.  CONPET S A PLOIESTI PECICA EXTRACȚIE ȚIȚEI 

3. HT EST DIVISION SRL TURNU FABRICARE REZISTENȚE 
ELECTRICE 

4. S.C.PROFI  FOOD ROMANIA SRL PECICA ALIMENTATIE PUBLICA 

5. ZOLLERN SRL PECICA CONFECȚII METALICE 
6. S.C LIDL SRL PECICA ALIMENTATIE PUBLICA 
7.                  S.C. TOMIPEX R.G.SRL PECICA ALIMENTATIE PUBLICA 
8. S.C. ELECTRO-CONSTRUCT SRL PECICA INSTALATII ELECTRICE 
9. S.C. ARSAT INDUSTRIE SRL PECICA CONFECȚII METALICE 
10. S.C. POLACH IMPEX SRL TURNU TRANSPORT MARFA 
11. S.C. INTERGLOBAL SRL PECICA ZOOTEHNIE 
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12. S.C. DORIS PROD COM SRL PECICA PANIFICATIE 
13. S.C. TAVERNA PECICANA SRL PECICA SERVICII HOTELIRE 
14 S.C. EXPRES TRANSPORT SRL PECICA TRANSPORT MARFA 
15. S.C. HELVETICA MILK SRL PECICA PRELUCRAREA LAPTELUI 

16. S.C. VETRAL SRL PECICA CONFECTII MASE 
PLASTICE 

17. AGRO-PRESS II PECICA  
                                                                   Sursa- www.listafirme.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Fondul funciar 

Suprafaţa fondului funciar al localităţii Pecica este de 23 579 ha.  

Totalul terenului agricol însumează 20 242 ha şi are următoarea structură:   

Teren arabil 18 749  ha 

Păşuni 1478 ha 

Fâneţe 12,76 ha 

Vii 0 ha 

Livezi 2 ha 

Total teren agricol 20 242 ha 

 

Teren agricol

Teren arabil

Păşuni

Fâneţe

Vii,
livezi,pepiniere

 



Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului  Pecica  
 

                                                               25 / 107  
 
 
 

 

Terenul arabil este cultivat cu: cereale (grâu, orz, ovăz, secară), plante tehnice 

(porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, soia), plante de nutreţ (lucerna, porumb 

furajer, ovăz – masă verde, rapiţă), legume şi alte culturi.  

Tabel nr.10 - Suprafețele cultivate în PECICA, conform datelor furnizate de compartimentul Registrul 
agricol si cadastru din cadru UAT Pecica 

Culturi 

Oraș PECICA 
Suprafaţa 
cultivată  
(hectare) 

Pondere din 
teren arabil 

Grâu comun si grâu spelt 4785 30% 

Porumb 3683 19,82% 
Plante tehnice (floarea soarelui, rapiță și 
soia) 3421 16,88% 

Legume, pepeni (în câmp și în sere) 156 0,12% 

Plante de nutreţ (fân şi masă verde, 
leguminoase pentru nutreţ- lucernă, trifoi) 

4451 24,47% 

Cartofi 1,40 0,0076% 
TOTAL ARABIL (din suprafața agricolă 
utilizată)   

Sursa- Compartimentul Registrul agricol si cadastru din cadru UAT Pecica 

 

Terenul neagricol însumează 3336 ha are următoarea structură: 

Păduri 2455 ha 

Ape 153 ha 

Drumuri 130 ha 

Construcţii 597ha 

 

Teren neagricol

Păduri
Ape
Drumuri
Construcţii
Neproductiv

 

6.3. Turismul 
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Resursele turistice ale oraşului Pecica se pot concentra asupra frumuseţilor 

naturale ale rezervaţiei Lunca Mureşului. Zona este rezervaţie naturală, cuprinsă într-

un program mai larg ce antrenează Consiliul Local şi Regia Naţională a Pădurilor – 

Parcul Natural Lunca Mureşului. Acestea pot constitui un punct de plecare şi pentru 

organizarea unor activităţi de agrement şi recreere cum au fost deja realizate: concerte 

în aer liber, concursuri de motociclism, competiţii sportive.  

O resursă turistică care poate constitui un potenţial important pentru viitor 

sunt apele termale, care ar putea constitui elementul esenţial pentru un proiect de 

dezvoltare a unor activităţi de turism şi timp liber. Activităţile ar putea fi legate de 

realizarea unui Aqua Park – ştrand cu multiple bazine, tobogane şi alte facilităţi 

similare, care ar putea atrage turişti de pe o rază de peste 100 km. Tot apa termală ar 

fi punctul de atracţie pentru realizarea unor structuri tip Wellness, de menţinere a 

sănătăţii şi de înfrumuseţare. 
 
     Una dintre atracţiile majore ale oraşului o constituie –Centru de vizitare- 

Clădire eco- Ferma de bivoli. Centrul s-a realizat printr-un proiect 

transfrontalier romano-maghiar, avand ca scop aducerea oamenilor mai 

aproape de natură şi ocrotirea vegetaţiei autohtone. 

Clădirea este dotată cu instalaţii care utilizează energii regenerabile, iar fucţiile 

din interiorul clădirii sunt reduse la un minim necesar. 

   Vizitatorii  au posibilitatea de a  se recreea in mai multe moduri: 

astfel se pot realiza plimbări cu bicicleta pe traseele din zona 

Parcului Natural”Lunca Muresului” sau se poate vizita ferma ,care dispune de 9   

bivoli. 
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       O alta atracţie a oraşului nostru o reprezintă fântânile şi monumentele istorice. 

 

 

 

6.3.1 Fântâni 
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Momacul 

Fântânile publice au fost nu doar o necesitate la Pecica, ci şi o mândrie a comunităţii 

prin modul lor de realizare de-a dreptul artistic. 

Cea mai cunoscută fântână a fost forată în anul 1887 la o înălţime impresionantă de 

347 de metri şi a costat 6000 de florini. Debitul era de 33 de litri pe minut, iar pe 

vremea forării notar al localităţii a fost Momac Florin, de aici a rămas şi numele 

fântânii. 

 

Fântâna din centru şi cea de pe  strada 401 

În anul 1911 au fost forate două fântâni arteziene, cu un aspect identic, impunător, 

înalt de câţiva metri. Apa ieşea la suprafaţă în continuu, prin nişte guri de bronz sub 

formă de cap de om.  

Una a fost amplasată în centru, aproape de Primărie, dar a fost demolată în anul 

1986, înaintea vizitei lui Nicolae Ceauşescu. 

Pe locul acesteia a fost construită în anul 2008 

o frumoasă fântână decorativă, care a 

devenit în scurt timp una dintre atracţiile zonei 

centrale, spaţiul din jurul acesteia fiind 

reamenajat cu bănci şi arbuşti 

ornamentali, devenind o zonă de relaxare.  

Cea de a doua fântână forată în anul 1911 

există şi astăzi, pe strada 401, dar apa este adusă la suprafaţă cu ajutorul unui 

motor, de la o adâncime de peste 200 de metri.  

În 2012 fântâna a fost renovată şi a primit un aspect nou.  
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6.3.2 Monumente istorice 

Orașul Pecica este cuprins în Lista monumentelor istorice din România cu mai 

multe poziții, respectiv la categoria de arhitectură și arheologie, după cum urmează: 

Arhitectură: 

AR-II-a-B-00641 Ansamblul urban Pecica – Zona din jurul Bisericii romano-

catolice şi fronturile înconjurătoare, datare din anii 1850 – 1900. 

Arheologie: 

AR-I-s-A-00448 Situl arheologic de la Pecica, punct "Şanţul Mare"; 

AR-I-m-A-00448.01 Necropolă "Şanţul Mare", sec. XI - XII, Epoca medievală 

timpurie; 

AR-I-m-A-00448.02 Aşezare fortificată "Şanţul Mare", Latène, Cultura geto – 

dacică; 

AR-I-m-A-00448.03 Aşezare fortificată "Şanţul Mare", Epoca bronzului; 

AR-I-s-B-00449 Situl arheologic de la Pecica, punct "Şanţul Mic"; 

AR-I-m-B-00449.01 Aşezare "Şanţul Mic", sec. XIV – XV; 

AR-I-m-B-00449.02 Aşezare "Şanţul Mic", Hallstatt. 

Șanțul-Mare 

“ŞANŢUL – MARE” este 

denumirea dată de localnici unui 

promotoriu aflat în hotarul 

orașului Pecica, la extremitatea de sud-

vest, în vecinătatea cu hotarul 

și comunei Semlac (9 km V de Pecica 
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600 m N de albia actuală a Mureșului). 

“Șanțul-Mare” se află pe malul drept al Mureșului, pe cea de-a doua terasă a 

râului. Altitudinea absolută a platoului este de 113m, în punctul cel mai înalt fiind cu 

15-16 m mai sus decât relieful înconjurător, dând impresia unei coline ce 

contrastează cu câmpia netedă din jur. 

Săpăturile din 1910-1911, 1923 și 1924 au identificat o consistentă locuire a 

Epocii Mijlocii a Bronzului, cultura Mureș (denumită inițial Periam-Pecica). În 

rapoartele întocmite sunt menționate straturile Epocii Bronzului, dar și cel al Epocii 

Mijlocii a Cuprului (orizontul toartelor pastilate). 

După părerea unor cercetători, în 

această zonă ar fi fost localizat centrul 

fortificat dac denumit “Ziridava”. În 1960-

1962, 1964, arheologul clujan I.H. Crișan, 

împreună cu E. Dörner, conduc săpături 

de amploare, ce vor evidenția existența 

unei importante așezări din epoca dacică 

clasică și unei necropole de sec. XI-XIII 

d.Hr. 

Din anul 2005 au fost reluate cercetările, șantierul arheologic Pecica - Șanțul 

Mare fiind câștigătorul unui grant de 250.000 de dolari obținuți de la National Science 

Foundation (SUA), în urma unui proiect depus de Complexul Muzeal Arad în 

parteneriat cu Muzeul Banatului din Timișoara și Universitatea din Michigan (SUA). 

Obiectivele cercetării: adâncirea săpăturii până la steril în suprafețele excavate în 

campania precedentă; continuarea sondării vecinătăților sitului prin carote.  

Rezultatele și interpretarea lor: excavațiile au identificat nivelul de epocă dacică 

și cel corespunzător bronzului final. În această campanie au fost recuperate resturile 

unui depozit de cereale carbonizate, oase de animale și resturi ale unui atelier 

metalurgic. A fost realizată o hartă topografică detaliată a vecinătăților tell-ului. 
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In anul 2008 s-au propus noi obiective ale cercetării: adâncirea săpăturii până la steril în 

suprafețele excavate în campania precedentă; continuarea sondării vecinătăților sitului prin 

carote, identificarea unor structuri de locuințe din perioada Bronzului Mijlociu. Rezultate: s-a 

continuat adâncirea pe aceeași suprafață (10 x 10 m) și s-a ajuns până pe nivelul Bronzului 

Mijlociu
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      Secţiunea a 7 a. Infrastructuri locale 
 

Infrastructuri locale 

La nivelul oraşului Pecica funcţionează următoarele  unităţi de 
învăţământ : 
 Tabel nr.11-Unitati de invatamant 

 

Nr. 
crt. 

Unitate de 
învăţământ Adresa Acreditată / 

Autorizată 
Învăţământ 

public / privat 

1. Grădinița cu Program 
Normal Turnu nr.264 Acreditată Învățământ 

public 

2. GRĂDINIȚA PP PECICA Str.2 Nr.197 DA PUBLIC 

3. GRĂDINIȚA PN 1 Str.2 Nr.111 DA PUBLIC 

4. GRĂDINIȚA PN 2 
COCOTA Str.304 Nr.45 DA PUBLIC 

5. GRĂDINIȚA PN 2 IRIL Str.1 blD2B, 
ScA ap1 DA PUBLIC 

6. GRĂDINIȚA PN 
SEDERHAT NR.80 DA PUBLIC 

7. GRĂDINIȚA PN Nr. 3 
PECICA 

Str. 401 NR. 
142, Pecica Autorizată PUBLIC 

8. GRĂDINIȚA PN Nr. 4 
PECICA 

Str. 424, 
Pecica Autorizată PUBLIC 

INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL 

1. Școala Primară Nr.1 Str.304 nr.45 
Pecica Acreditată Învățământ 

public 

2. Școala Primară Turnu Turnu nr.301 Acreditată Învățământ 
public 

3. Școala Gimnazială nr. 2 Str.2 nr.176 
Pecica Autorizată Învățământ 

public 

INVATAMANT LICEAL 

1. Liceul Teoretic 
”Gheorghe Lazăr” Pecica 

Str.2 nr.37 
Pecica Acreditată Învățământ 

public 
Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”,Școala Gimnazială. nr.2, Grădinițe 
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  Populatia scolara de la  localitatea Pecica este structurata dupa cum rezulta din tabelul 
urmator: 
 
Tabelul nr.12- Populatia scolara pe niveluri de educatie, judete si localitati 
 
 Populatia scolara pe niveluri de educatie, judete si localitati 

Niveluri de instruire Localitati 

Ani 
Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 Anul 2018 

UM: Numar persoane 
Nr. 

persoane 
Nr. 

persoane 
Nr. 

persoane 
Nr. 

persoane 

Copii inscrisi in gradinite 11584 ORAS 
PECICA 388 369 348 332 

Elevi inscrisi in invatamantul 
preuniversitar 

11584 ORAS 
PECICA 1329 1313 1255 1231 

Elevi inscrisi in invatamantul 
primar si gimnazial (inclusiv 

invatamantul special) 
11584 ORAS 

PECICA 
1027 990 987 993 

Elevi inscrisi in invatamantul 
primar (inclusiv invatamantul 

special) 
11584 ORAS 

PECICA 584 580 596 602 
Elevi inscrisi in invatamantul 

gimnazial (inclusiv invatamantul 
special) 

11584 ORAS 
PECICA 

443 410 391 391 
Elevi inscrisi in invatamantul 

primar si gimnazial 
11584 ORAS 

PECICA 1027 990 987 993 
Elevi inscrisi in invatamantul 

primar 
11584 ORAS 

PECICA 584 580 596 602 
Elevi inscrisi in invatamantul 

gimnazial 
11584 ORAS 

PECICA 443 410 391 391 
Elevi inscrisi in invatamantul 

liceal 
11584 ORAS 

PECICA 258 265 237 223 
Elevi inscrisi in invatamantul 

profesional 
11584 ORAS 

PECICA 44: 58 31 15 
                                                                                                            Sursa – INSSE Tempo online 
 

 
    În domeniul sănătăţii, în oraşul Pecica funcţionează: 

  1 clinică medicală,   

 6 cabinete stomatologice,  

 8 cabinete medicale individuale de medicină generală,  

 1 cabinet privat de pediatrie,  

 5 farmacii,  

 3 cabinete  sanitar-veterinare,  
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 1 circumscripţie zonală sanitar-veterinară pentru siguranta 

alimentelor.    

o În anul 2006, Consiliul Local a atribuit în folosinţă gratuită un 

imobil Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad, pentru 

înfiinţarea unei substaţii de ambulanţă în oraş.  

 
 

Nr. 
Crt. 

Furnizori de servicii de sănătate 
 

Unitate de stat / 
Privată 

 
1. 

 
Centrul Medical – dr. Coşuleanu 

 
Privat 

2. CMI – dr. Vasadi Mihaela( medic de familie ) Privat 

3. CMI – dr. Iancu Cartojan ( medic de familie) Privat 

4. CMI – dr. Eniko Palfi ( medic de familie) Privat 

5. CMI – dr. Alexandru Palfi ( medic de familie) Privat 

6. CMI – dr. Ovidiu Maer ( medic de familie) Privat 

7. CMI – dr. Lidia Hedesan ( medic de familie) Privat 

8. CMI – dr. Simona Iancu ( medic de familie) Privat 

9. CMI-dr.Veronica Burlea(medic generalist) Privat 

10. CMI-Lucan Gabriela ( medic de familie Turnu Privat 

11. CMI – dr. Ovidiu Nistor ( medic stomatolog ) Privat 

12. CMI – dr. Cristian Crucean (medic stomatolog) Privat 

13. CMI – dr. Tiberiu Coşuleanu ( medic stomatolog )  Privat 

14. CMI – dr. Claudia Olariu ( medic stomatolog ) Privat 

15. CMI – dr. Evelin Denuţ ( medic stomatolog ) Privat 

16. CMI – dr. Mohamad  Boushi( medic stomatolog ) Privat 
Sursa: Primăria PECICA 

 

Alimentarea cu energie electrică 

 Localitatea Pecica are două surse de alimentare cu energie electrică. 

Una din surse o constituie staţia de transformare situată în partea de nord-

est iar a doua staţia de transformare de 110/20 KV Arad-Nord. Posturile de 
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transformare ce alimentează consumatorii localităţii Pecica sunt alimentate 

pe partea de medie tensiune prin două linii principale. O linie alimentează 

posturile de transformare de la nordul DN 7. A doua linie este amplasată pe 

strada principală a localităţii. Toate reţelele aeriene de 20 KV sunt echipate 

cu lanţuri duble de izolare, pentru a creşte siguranţa în exploatare. Posturile 

de transformare sunt în mare majoritate aeriene, transformatoarele şi 

tablourile de joasă tensiune fiind montate pe stâlpi de beton. Branşamentele 

la consumatori sunt aeriene cu conductoare de aluminiu sau conductoare 

torsadate. 

Alimentarea cu căldură 

 În localităţile componente ale oraşului Pecica unităţile economice şi 

gospodăriile populaţiei folosesc sisteme locale de încălzire, fie prin centrale 

proprii pe combustibil lichid, fie încălzire cu combustibili solizi: lemne şi 

cărbuni. 

De menţionat că lucrările la reţeaua de gaz metan a oraşului Pecica sunt  

finalizate, astfel în localitate există 106 de km de reţea de gaz metan şi 

aproximativ 1700 de abonaţi. 

Alimentarea cu apă 

 Localitatea Pecica are în funcţiune un sistem centralizat de alimentare 

cu apă compus din: sursa de apă, staţia de epurare, conducta de aducţiune 

şi reţea de distribuţie. În localitatea Pecica este  in curs de executare un 

sistem de evacuare a apelor meteorice. 

Pecica este unul din oraşele implicate în programul Masterplan, care 

se referă la extindere  retea apa canal Pecica 

Lungimea  retelei de distributie  a apei  este de 61 de km ,  iar 

numarul de abonati este aproximativ de 2900 persoane.Reteaua de  

canalizare apa menajera  are in jur de 55 km. In localitate exista  5 statii de 
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pompare canal si o statie de epurare cu capacitate de deservire  pentru  

15000 de locuitori.  

Secţiunea a 8 a. Specific regional/ local 
 Teritoriul localităţii Pecica – amplasat la limita vestică a judeţului 

Arad – având demarcaţie de frontieră naţională cu Ungaria pe o lungime de 

cca. 24 km spre nord, o caracteristică regională ce trebuie luată în 

considerare este riscul transfrontalier la producerea unor dezastre precum:  

 Poluările accidentale pe cursurile de apă ce traversează frontiera 

româno-maghiară; 

 Accidentele pe căi de comunicaţii unde sunt implicate 

substanţe periculoase pot avea efecte transfrontaliere dacă se 

produc în apropierea zonei de graniţă. 
                 
            
 
 
   CAPITOLUL III . ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE  
                                    DE SITUAŢII DE URGENŢÂ 
                    
                    Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 
 
 

1.1. TIPURI DE RISCURI CE SE POT MANIFESTA ÎN ZONA DE 
COMPETENŢĂ 

 

1.1.1. Riscuri naturale  

1.1.1.1. Fenomene meteorologice periculoase 

a) Vijeliile, furtunile şi ploile torenţiale – se produc în 

special în sezonul cald, între lunile aprilie şi octombrie. 

 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 
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 Întreruperea alimentării cu energie electrică a localităţilor; 

 Avarierea locuinţelor, gospodăriilor şi obiectivelor economico-

sociale; 

 Distrugerea culturilor agricole; 

 Întreruperea alimentării cu energie electrică poate să ducă şi la 

întreruperea alimentării cu apă, în cazul localităţilor ce au staţii 

de pompare; 

 Întreruperea reţelei de telefonie fixă 

 Producerea de inundaţii; 

 

b) Fenomenul de grindină – este specific sezonului cald şi 

însoţeşte fenomenul de ploaie torenţială sau vijelie. 

 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 

 Distrugerea culturilor agricole; 

 Avarierii la locuinţe, gospodării şi obiectivelor economico-

sociale; 

 

c) Fenomenul de secetă şi uscăciune – apare doar în anii 

secetoşi şi foarte calzi. 
 

Măsurile de intervenţie care se iau la nivelul Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă Pecica în caz de secetă hidrologică 
 
 

În cazul situaţiilor concrete de producere a unor debite scăzute a 

resurselor de apă, se instituie situaţia de atenţie. 
Situaţia de restricţii se instituie atunci când resursele naturale  de apă 

nu pot satisface cerinţele minime de apă, pentru funcţionarea la întreaga 

capacitate de producţie.  

 

Măsurile de intervenţie şi folosire a apei în perioade deficitare: 
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  asigurarea cerinţelor de apă pentru populaţie şi animalelor prin 

utilizarea raţională a surselor de apă; 

 asigurarea măsurilor de pază şi protecţie a izvoarelor şi surselor de 

alimentare cu apă pentru populaţie; 

 asigurarea rezervei de apă pentru incendii în cazul producerii 

acestora; 

 supravegherea surselor potenţiale de poluare pentru evitarea 

producerii poluărilor accidentale; 

 se vor urmări prin acţiuni de identificare a surselor suplimentare sau 

de rezervă, inclusiv apele subterane şi posibilitatea de captare din 

aceste surse; 

 se vor lua măsuri de folosire raţională a apei către utilizatori, în 

special pentru irigaţii, astfel încât pagubele economice să fie minime 

precum şi de reducere a pierderilor de apă; 

 se întocmeşte şi transmite un raport informativ la  C.J.S.U. Arad cu 

privire la evoluţia fenomenului şi a măsurilor întreprinse. 

 

 

d) Înzăpezirile şi căderile masive de zăpadă – se manifestă 

în momentul căderii unor cantităţi mari de zăpadă în timp 

foarte scurt 

Efecte posibile: 
 Întreruperea circulaţiei pe drumurile publice; 

 Întreruperea alimentării cu energie electrică; 

 Avarierii la locuinţe, gospodării şi obiectivelor economico-

sociale; 

 Izolarea localităţilor; 

 

 

 
 



                                                          
                                                                                                              
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din localitatea Pecica  
 

                                                                                                                                            
39 / 107 

1.1.1.2. Inundaţiile 

 
 Localitatea Pecica este apărată de digul împotriva inundaţiilor ce 

porneşte din estul localităţii din debleul şoselei naţionale, cu desfăşurare pe 

toată porţiunea sudică a localităţii şi ajunge din nou în debleul şoselei 

naţionale la vestul localităţii, protecţia fiind maximă, cotele apelor în caz de 

inundaţie nedepăşind cotele terenului natural şi amenajării descrise. 

 Zona cu riscuri naturale majore există în raza localităţii Bodrogu 

Vechi şi se constituie în terenuri supuse inundaţiilor periodice şi în surpări 

de mal pe versantul drept al albiei minore a Mureşului. Inundaţiile afectează 

terenuri întinse agricole în lunca Mureşului şi în localitatea Bodrogu Vechi, 

apar sistematic la ploi abundente în zona de vest a ţării ( bazinul hidrografic 

al Mureşului ), sau în anotimpul deszăpezirilor bruşte în amonte. 

  Fenomenul s-a agravat în ultimii 30 de ani datorită colmatării 

albiei minore a Mureşului, situaţie inevitabilă ţinând cont de amplasarea 

teritoriului localităţii Pecica în zona terminală a traseului râului, înainte de 

vărsare în Tisa.  

 Colmatarea albiei minore s-a accelerat în ultimii 40 de ani datorită 

creşterii semnificative şi necontrolate a deversărilor din aglomerările urbane 

şi industriale din bazinul hidrografic, în amonte, lucrărilor de diferite 

categorii de construcţii ce afectează albiile traseelor apei de suprafaţă din 

bazinul hidrografic al Mureşului, neînsoţirea amenajărilor hidrografice cu 

stabilizări de maluri, poluării apei şi chiar a solului, ceea ce duce la 

schimbarea în timp a ecosistemului Mureşului, apărând disturbări şi în 

flora şi în fauna râului. 

 Surpările de maluri de-a lungul traseului Mureşului sunt 

numeroase, însoţesc albia minoră şi se datorează în principal colmatării 

albiei, depunerilor de sedimente, schimbării lente şi naturale a albiei, 

geologiei straturilor de suprafaţă         ( nisipuri, argile, în straturi alternate 

), lipsei vegetaţiei de mari dimensiuni de bordare a traseului râului, eroziunii 

datorate acţiunii mecanice şi chimismului apelor. 
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 În teritoriul administrativ al localităţii Pecica există eroziuni masive 

şi prăbuşiri de mal pe versantul drept al râului Mureş, în intravilanul 

localităţii Bodrogu Vechi, cca. 50% din localitate fiind înghiţită de ape 

începând cu inundaţiile din 1970. Pericolul locuirii este accentual datorită 

materialelor din care sunt realizate construcţiile: paiantă, pământ, chirpici, 

fără fundaţii încastrate în terenul bun de fundare. Intravilanul Oraşului 

Pecica este protejat  de inundaţii printr-un dig amplasat în sudul localităţii, 

de-a lungul întregii desfăşurări a zonei destinate construcţiilor, excepţie 

făcând un număr de gospodării aflate în partea de sud-est. 

 Măsurile imediate care se iau în caz de inundatii sunt: convocarea Comitetului 

Local  pentru situaţii de urgenţă, evaluarea situaţiei momentane, preconizarea 

evoluţiei acesteia şi stabilirea măsurilor şi acţiunilor care trebuie urmate. In situaţii 

critice se trece imediat la evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale în zonele care 

nu pot fi afectate de inundaţii, respectiv în spaţiile care pot fi utilizate ca spaţii de 

evacuare în situaţii de urgentă ( internat, şcoli, casa de cultură, căminele culturale) . 

             Se vor lua măsuri pentru asigurarea   condiţiilor normale de 

funcţionare a principalelor instituţii ( primărie, poliţie, spitale, dispensar 

medical ) în clădirile care nu sunt afectate. 

           Concomitent se vor lua măsuri de aprovizionare a populaţiei afectate 

cu bunuri de strictă necesitate, cazare, alimente, alimentare cu energie şi 

apă, servicii medicale etc. . 

            Pentru gestionarea inundaţiilor se vor utiliza toate mijloacele din 

dotare, sprijinul agenţilor economici din unitatea administrativ –teritorială 

cu utilaje şi personal deservent, sprijinul populaţiei, prioritar fiind în toate 

situaţiile de urgenţă salvarea vieţilor omeneşti. 
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1.1.1.3 Incendii de pădure 
 

 Pe raza teritoriului administrativ al localităţii Pecica se află Ocolul 

Silvic Iuliu Moldovan care poate fi afectat de incendii de pădure, nivelul de 

risc fiind mediu.  

 Probabilitatea apariţiei a incendiilor de fond forestier creşte la 

începutul şi la sfârşitul perioadelor de vegetaţie ale fiecărui an, dar se 

păstrează ridicată şi în alte anotimpuri secetoase.  

Măsurile care se iau în asemenea situaţii sunt următoarele : 
 
 

         observarea şi cercetarea zonelor incendiate  şi pe direcţiile de 

propagare a frontului incendiului; 

         intervenţia pentru izolarea incendiilor şi limitarea propagării ( cu 

formaţiuni ale serviciului de pompieri profesionişti, a serviciului voluntar, 

cetăţeni, formaţiuni de sprijin). 

         înstiinţarea şi alarmarea populaţiei şi salariaţilor unităţilor dispuse 

pe direcţia de propagare a incendiului; 

         defrişarea unor părţi de pădure pentru crearea zonei de izolare şi 

protecţie pe direcţia de înaintare a incendiilor; 

         evacuarea unor bunuri materiale de valoare şi a altor materiale 

inflamabile sau explozive din clădirile, depozitele, atelierele, amenintate; 

         întreruperea alimentării cu gaze, energie electrică a zonelor 

periclitate; 

         salvarea oamenilor şi animalelor vătămate de efectele 

incendiului,trierea şi acordarea primului ajutor sanitar ( veterinar 

),transportul cu targa sau cu  mijloace de transport şi continuarea 

tratamentului medical ( veterinar ) la unităţile specializate; 

        asigurarea medicală a forţelor de intervenţie, de transport, de hrănire, 

de cazare sinistraţi, de spitalizare temporară; 

        organizarea pazei şi ordinii pe perimetrul zonelor afectate. 
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1.1.1.4 FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICÂ 
 
 

             a) CUTREMURE 
 

      Cutremur -  mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură 
brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. 
 
Din punct de vedere seismic localitatea Pecica se află în zona seismică D            

( conform normativului P 100-92). 

Caracteristici:  

 Coeficientul seismic Ks=0,16 

 Perioada de colt Tc=1,0 

Mişcarea seismică este un eveniment imprevizibil, apărut de regulă 

prin surprindere. 
Urmările cutremurelor: 

- distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii 

culturale, religioase etc.) şi a construcţiilor industriale, a uzinelor 

şi a reţelelor de gospodărire comunală (apă,  electricitate, 

telecomunicaţii, canal etc.), a unor construcţii şi lucrări 

hidrotehnice sau hidroizolaţii cu consecinţele respective (acţiunea 

undei de viitură, inundaţii etc.); 

- apariţia incendiilor, un important factor de agravare a urmărilor 

seismului; 

- blocarea cursurilor unor ape curgătoare urmată de formarea unor 

lucrări de acumulare permanentă sau temporară cu consecinţele 

de rigoare; 

- producerea unor perturbări atmosferice (furtuni, nori de praf etc.); 

- producerea unor efecte psihice ce pot avea urmări grave în 

comportarea  indivizilor sau grupurilor umane (stress, panică); 

- posibilitatea apariţiei unor epidemii sau îmbolnăviri ca urmare a 

degradării calităţii factorilor de mediu şi condiţiilor de igienă 

individuală şi colectivă. 
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                     Secţiunea a 2 a.   Analiza riscurilor tehnologice 
 
 
 
a )   RISCURI INDUSTRIALE  
 
 Operatori economici care intră sub incidenţa HG nr. 95 din 23 ianuarie  
 
2003: nu este cazul 
   Pe raza orasului Pecica functioneaza firma  S.C. VETRAL SRL care 
produce mase plastice , reprezentand astfel o sursa de risc chimic. 
 
 
b) De transport şi depozitare produse periculoase 
 
 Pe teritoriul administrativ al localităţii Pecica există riscul producerii 

incendiilor sau exploziilor la staţiile de distribuţie carburanţi din tabelul de 

mai jos: 

Tabelul nr.13 

Nr.crt. Denumirea statiei Adresa 
1. S.C LUKOIL ROMANIA SRL Pecica, Str.1, 

nr.91 
2. S.C. OSCAR DOWNSTREAM 

SRL 
Pecica,Str.1, 
nr.296 

3. S.C. EURO WAG SRL DN 7 Pecica-
Arad 

4. S.C. AS 24 SRL DN 7 Pecica-
Arad 

5. S.C. SMART SRL DN 7 Pecica-
Arad 

6. S.C. JET SRL Pecica,str.205 
 
 
         In locatia Grupului Industrial Pecica isi desfasoara activitatea SC 

PETROSANTANDER Romania SRL, care are obiective amplasate pe raza 

localitatii, obiective notificate cu risc major si minor in exploatare, cum 

sunt:depozite de tratare miscare titei,parcuri de separatoare titei-gaze,statie 

comprimare gaze,conducte transport hidrocarburi si diverse instalatii 

tehnologice specifice activitatii. 
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           In aceste puncte de lucru sunt posibile aparitia unor incidente 

ca:incendii,expolzii,avarie tehnologica si emisii majore de substante 

periculoase care pot pereclita populatia din zona, mediul si alte bunuri. 

 

 Pe teritoriul oraşului Pecica îşi desfăşoară activitatea de depozitare şi 

transport al produselor petroliere pe calea ferată rampa de încărcare a 

ţiţeiului Pecica – CONPET Ploieşti.  
 O probabilitate mărită de producere a accidentelor pe timpul 

transportului substanţelor periculoase există pe drumul naţional  DN 7 ( E 

68 ). 

  

           b 1). Transportul rutier  
 
 Probabilitatea pentru producerea unor accidente deosebit de grave 

este ruta: Nădlac – Arad  ( DN 7 ).    

 

 

              b 2) Transportul feroviar 
                    

       Pe ruta Arad-Pecica-Nadlac circula trenuri ce transporta calatori si 

marfuri,existand riscul producerii unor accidente feroviare sau de alta 

natura. 

 

 

              b3)   Transportul aerian  
     
 Distanţa faţă de aeroportul din Arad este relativ mica. Riscul producerii 
unor accidente aviatice este scăzut, însă în situaţia producerii unor astfel de  
 
accidente se vor lua următoarele măsuri împreună cu autorităţile şi 
instituţiile cu atribuţii în astfel de situaţii  ( serviciul de ambulanţă, poliţie 
parchet, ISUJ, armata, etc.): 
 
            - înştiinţarea autorităţilor care asigură funcţiile de sprijin în asfel de 
situaţii; 
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         interzicerea accesului şi izolarea zonei; 
 
        salvarea victimelor şi acordarea primului ajutor; 
 
         intervenţia pentru limitarea şi lichidarea efectelor accidentului. 
 

                   b4)   Transportul prin reţele magistrale      
         
 Teritoriul oraşului este traversat de reţele electrice de înaltă tensiune care 
pot fi afectate în urma manifestării unor fenomene meteo periculoase furtuni 
însoţite de vânt puternic. 
 
        În situaţia producerii unor astfel de fenomene se vor lua măsuri de 
înştiinţare  a populaţiei asupra pericolului de electrocutare, de izolare a 
zonelor afectate şi interzicerea accesului, de anunţare a    SC Enel  
Distributie Banat SA pentru executarea lucrărilor specifice de reparaţii, 
precum şi de asigurare a condiţiilor normale de funcţionare a principiilor 
instituţiei de pe raza oraşului. 
  

 

         c )     NUCLEARE 
         
 Riscul producerii unor accidente nucleare , ale căror urmări pot afecta 

populaţia şi animalele din localităţile oraşului, poate interveni datorită unor 

avarii sau defecţiuni la centrala nucleară de la Cernavodă, sau la CNE 

Kozlodui – Bulgaria, respectiv Pecs –    Ungaria. 

Judetul Arad se afla dispus la 574 km de centrala atomoelectrica de 

la Cernavoda, la 329 km de centrala atomoelectrica de la Kozlodui-

Bulgaria si la 196 km de centrala atomoelectrica de la Pecs-Ungaria.  

 
 
Măsuri pe care autorităţile locale le iau în această situaţie sunt: 
   
      înştiinţarea  populaţiei asupra pericolului de iradiere; 
 
       măsurile de protecţie şi de autoprotecţie; 
 
       solicitarea de sprijin instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în astfel 
de situaţii. 
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       d )     POLUARE APE 
         
Pe teritoriul oraşului nu au existat situaţii de poluare a apelor, însă ele pot  
 
să apară ca urmare a depunerilor de deşeuri menajere pe maluri sau a  
 
deversării intenţionate  sau accidentale a diferitelor substanţe. 
   Există mai multe unităţi aflate în programul de monitorizare a Sistemului de 
Gospodărie a Apelor Arad care au emisii de substanţe organice peste limitele 
admise sau deţin în depozite substanţe poluante care în caz de accidente ar 
produce catastrofe ecologice. Toate aceste unităţi monitorizate au întocmite „Planuri 
de prevenire a poluărilor accidentale”.  
 
 
Tabelul nr. 14  Principalii agenţi economici care pot produce poluare a unor cursuri de 
apă de pe teritoriul jud. Arad 
 

Denumire Sursa / Curs de apa 
ce poate fi afectat 

Indicatori de 
poluare 

SC Prodcom Andante SRL. Mureşul-Mort, Mureş CBO5 ,NH4, 
Extract. 

SC Siatra  Prod SRL. Mureş NH4, Extract. 
CET Hidrocarburi Canal Muresel Extract. 
SC Compania de Apa Arad -
Sector Pecica 

Mureş NH4 

SC Urbisserv SA. Lipova Mureş Detergenti, NH4, 
Extract. 

Staţii Petrom (din orice locaţie 
a judeţului Arad) 

Orice curs de apă Extracţie, 
Petroliere 

Schela de Petrol Timisoara Canale de desecare Petroliere; Cloruri 
  
 
 
        e )  PRABUSIRI DE CONSTRUCTII, INSTALATII SAU AMENAJARI 
        
 Pe teritoriul oraşului nu au existat astfel de fenomene, însă ele ar  
 
putea să apară la construcţiile aflate într-o stare avansată de degradare,  
 
situate în apropierea unor căi de acces sau spaţii cu circulaţie intensă. 
 
         Măsurile care se iau în această situaţie sunt de izolare a zonelor  
 
respective şi executarea unor lucrări de reabilitare sau demolare după caz.  
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f). ESECUL UTILITATIILOR PUBLICE 
 
Alimentarea cu energie electrică 

Eşecul alimentării cu energie electrică reprezintă imposibilitatea 

asigurării la nivelul consumatorului a tensiunii şi frecvenţei contractate ( 

380 V sau  220 V şi respectiv 50 Hz. ). 

Cauzele care pot genera un astfel de eşec pot fi : 

 afectarea gravă a instalaţiilor şi sistemelor de producere sau 
transport al energiei electrice ca urmare a producerii unor 

dezastre naturale de origine geologică, solară, fenomene 

meteorologice extreme sau accidente antropice; 

 deficienţe majore în funcţionarea componentelor sistemului 
energetic ( staţii de transformare, linii electrice, etc.); 

 mentenanţă deficitară  (vegetaţie în linie, componente cu 

durată de normare depăşită); 

Efectele produse de un astfel de eşec, în condiţiile unuia de lungă 

durată (peste 48 de ore), se manifestă cu putere în toate domeniile 

economic, social, sănătate publică, siguranţă etc.  

 
Cele mai importante efecte sunt: 
 oprirea sau limitarea fluxurilor tehnologice; 

 paralizarea sistemului de comunicaţii şi securitate a vieţii; 

 limitarea rezervelor de hrană şi apă; 

 eşecul celorlalte utilităţi publice; 

 scăderea drastică a confortului casnic. 

 

Alimentarea cu apă potabilă 
 

Eşecul alimentării cu apă potabilă a populaţiei, pentru o perioada mai 

mare de 24 de ore, se manifestă cu o forţă deosebită în zonele urbane cu o 

mare densitate a populaţiei. Efectele unui astfel de eşec se amplifică în 

condiţii de temperaturi extreme. 
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Amplitudinea efectelor manifestate de eşec sunt direct proporţionale 

cu durata eşecului (lipsa apei potabile) şi invers proporţionale cu existenţa 

surselor alternative. 

 
Efecte produse : 

 limitarea fluxurilor tehnologice; 

 disconfort casnic care se amplifica prin imposibilitatea 

utilizării instalaţilor sanitare; 

 creşterea gradului de risc privind îmbolnăvirea populaţiei 
datorita posibilităţilor izbucnirii unor epidemii; 

 
Cauzele care pot genera un astfel de eşec : 

 producerea  unor dezastre naturale; 

 accidente tehnologice; 

 contaminarea gravă a surselor de apă; 

 secetă extremă; 

 acţiuni teroriste;  

 

Operatorii economici specializaţi în transportul şi distribuirea apei 

potabile promovează o politică de reducere a riscului prin : 

 asigurarea unor rezerve tampon; 

 diversificarea surselor de captare; 

 creşterea performanţei tehnologice privind calitatea apei; 
 Extinderea reţelelor de apă potabilă; 

 

g)  Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

 
Căderi de obiecte cosmice (meteoriţi, sateliţi sau  elemente ale 

acestora, cu încărcătură nucleară sau fără), aparate de zbor atmosferice sau 

stratosferice,  se pot produce pe întreg teritoriul localităţii. 

Datorită evoluţiei aleatoare a factorilor de mediu şi a gradelor şi 

tipurilor extrem de diversificate ale avariilor care se pot produce nu se poate 
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face o clasificare şi nu pot fi încadrate pe tipuri şi zone probabile de 

producere . 

 

 

h) Asanarea teritoriului de muniţie rămasă neexplodată 

 

În timpul celui de-al doilea război mondial, mai ales după 23 August 

1944, judeţul Arad a fost teatru de operaţiuni militare. 

Practic, de peste 60 de ani, oriunde pe teritoriul judeţului se găsesc 

elemente de muniţie, relicve a războaielor mondiale. Statistica ne arată că 

cele mai multe misiuni de asanare au fost efectuate în zona de vest a 

judeţului, între graniţa cu Ungaria şi Munţii Zărandului, unde operaţiunile 

militare au fost mai intense. Harta ce urmează prezintă o statistică a 

localităţilor în care misiunile de asanare au fost mai preponderente. 

 
 
 
 Conform Catalogului Judeţului Arad cuprinzând clasificarea unităţilor administrativ 

– teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor  economici din punct de vedere al protecţiei 

civile, în funcţie de tipurile de risc specifice: 
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Unitatea 
administrativ 
- teritorială 

Cutremur Alunecare 
/ 

prăbuşire 
teren 

Inundaţie Secetă Avalanşă Incendiu 
de 

pădure 

Accident 
chimic 

Accident 
nuclear 

Incendiu 
în masă 

Accident 
grav de 

transport 

Eşecul 
utilităţilor 
publice 

Epidemie Epizootie 

P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s 
Pecica 
Populaţie: 
12762 

x    x   x   x   x  x  x x   x  x  x 

  
 
3.3. OBIECTIVE SURSE DE RISC 

 

Pe teritoriul  localităţii Pecica sunt următoarele obiective surse de risc:  
 

a) La explozii şi incendii: 

 staţii alimentare carburanţi:   S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L, 

S.C. OSCAR DOWSTREAM SRL ., S.C. EURO WAG SRL, S.C. AS 

24 SRL, S.C. SMART SRL,S.C. JET SRL. 

 ocolul silvic Iuliu Moldovan 

 instituţii publice. 

 

 pe timpul transportului substanţelor periculoase: DN 7 

 

Epidemii şi epizootii: pe teritoriul administrativ al localităţii 
.                         
 
 
 
                     Sectiunea a 3 – a. Analiza riscurilor biologice 
 
                 
 RISCURILE BIOLOGICE: 
 
                 Ca urmare a agenţilor patogeni ele pot apărea în zonele dens 
 
populate şi a colectivităţilor de animale astfel: 
 
                 Epidemii ( gripă, viroze, etc. ) pot să apară în primul rând în 
 
 localităţile orasului în care funcţionează şcoli şi grădiniţe în care există  
 
colectivităţi importante ca număr: Turnu ,Sederhat. 
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           Măsurile care se iau în astfel de situaţii sunt: 
 
         înştiinţarea populaţiei; 
        anunţarea autorităţilor: DSP, CJSU, etc.; 
 
        izolarea zonelor ( măsuri de carantină ). 
 
         Epizootii ( gripă aviară, pestă porcină, febră……… ) pot să apară la  
 fermele  de animale S.C. INTERGLOBAL SRL   ,PFA GLADIS, din Pecica si la 
cele patru ferme de animale de pe teritoriul localitatii Turnu, respectiv SC  
INTERVET SRL  S.C. AGROSAMTRADE S.R.L. ,SC MILK BANAT SRL, II 
TOTH  BARNA  ,la gospodăriile populaţiei sau ca urmare a deplasărilor la 
pietele de animale organizate de doua ori pe saptamana  în localitatea 
Pecica. 
 
         Măsurile care se vor lua în astfel de situaţii: 
 
       anunţarea autorităţilor care asigură funcţiile de sprijin ( DSP, CJSU, 
DSV, etc.); 
       sprijinirea activităţii pentru identificarea agenţilor patogeni de către  
 
organele de specialitate; 
 
       sprijinirea recoltării probelor de laborator ( de aer, apă , sol, furaje) de  
 
la suprafeţe, colectării probelor şi eventualelor rozătoare care transmit  
 
asemenea boli, tratamentelor, vaccinării triajului şi examinării sanitar – 
 
veterinare ale animalelor înainte de sacrificare; 
 
       organizarea asistenţei sanitar – veterinare împreună cu Direcţia  
 
Sanitar – Veterinară  a judeţului Mureş; 
 
       înlăturarea cadavrelor  şi animalelor care nu sunt corespunzătoare 
sacrificării, pentru a putea fi   
  
incinerate sau îngropate; 
 
       măsuri de monitorizare a gradului de contaminare a produselor 
vegetale şi animale; 
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    Secţiunea a 4 – a.  Analiza riscurilor de incendiu 
 
Riscuri de incendiu 
 
 Statistici referitoare la incendiile produse în zona de competenţă 

a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Pecica, 

raportate la perioada 2017-2019: 

Împrejurările producerii incendiului – număr de cazuri la care sa 
intervenit 
 

Nr. 
crt. 

Împrejurarea producerii 
incendiului 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

1. Instalaţii electrice 2 5 3 
2. Fumat 1 - 2 
3. Jocul copiilor - - - 
4. Foc deschis 7 3 4 
5. Cauze necunoscute 2 - - 
6. Sisteme de încălzire - 2 2 
7. Activităţi intenţionate - 1 - 
8. Vegetatie uscata 17 17 16 
 

Statisticile prezentate ne ajută să tragem următoarele concluzii despre 

riscul la incendiu pe teritoriul localităţii Pecica: 

 ponderea incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti este cea 

mai mare – neîntreţinerea corespunzătoare a coşurilor de 

fum   
         

 
        Pentru prevenirea incendiilor vor fi efectuate activităţi de îndrumare şi 
 
control, la gospodăriile şi agenţii economici de pe teritoriul oraşului, de către  
 
compartimentul de prevenire din cadrul SVSU al oraşului Pecica, 
 
 mediatizând măsurile de apărare împotriva incendiilor prin afişe şi pliante 
de îndrumare. 
 
       Măsuri: alarmarea SVSU al oraşului Pecica în vederea limitării sau  
 
 lichidării incendiului , salvării victimelor şi bunurilor afectate. În funcţie de 
amploarea incendiului şi de capacitatea de răspuns a SVSU, se va solicita 
sprijin serviciilor de urgenţă  profesioniste. 
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              Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale 
 
 
           Analiza riscurilor sociale 
             Participarea populaţiei la manifestări periodice 

 
 Manifestările tradiţionale periodice sunt cele desfăşurate cu 

ocazia strânsului recoltelor, sărbători religioase şi praznice.   

 

 

Evenimente locale deosebite referitoare la tradiţii, folclor: 

 

Nr.crt. Denumirea   activităţii 

1. Gala Cantus Mundi 

2. Spectacole folclorice organizate cu diferite ocazii. 

3. Zilele oraşului Pecica 

4. Intalnirea internationala a radioamatorilor 

5. Ziua  copilului 

6. Ziua satului Turnu 

7.             Ziua satului Sederhat  

8. Ziua satului Bodrog 

9. Praznicul de Pită Nouă 

10. Festivalul „Folk pe paine” 

11.             Spectacol Cenaclu Lucian Emandi 

12. Ziua Naţională a României 

13. Ziua persoanelor cu dizabilitati 

14. Sărbătoarea Crăciunului 

15. Revelion 

 

 Praznicul de Pită Nouă din localitate este o sărbătoare de tradiţie 

pentru localitate şi judeţ.  Pe lista evenimentelor se găsesc o serie de 

concerte şi spectacole, concurs de ceaune, focuri de artificii. 
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 „Simpozionul şi întâlnirea transfrontalieră a radioamatorilor” a ajuns 

la ediţia a V-a. Se ţin prelegeri despre experienţele în domeniul transmisiilor 

radio, se prezintă lucrări realizate de către participanţi, antene, aparatură 

de emisie-recepţie. 

 Manifestările dedicate „Zilelor Oraşului Pecica” se concretizează în 

concursuri sportive (minifotbal, cros, concurs de biciclete), desene pe asfalt, 

focuri de artificii,concursuri de frumusete, spectacole folclorice, concerte. 

 

 

            CAPITOLUL  IV. ACOPERIREA RISCURILOR 
 

                      Sectiunea 1. Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie       
– interventie 
 
       Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie – 
intervenţie constă în stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de 
evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, definirea obiectivelor, crearea de 
scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare,a premiselor referitoare la condiţiile 
viitoare ( completarea alternativelor faţă de obiectivele urmărite, identificarea 
şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de 
acţiune ce urmează să fie aplicat ), selectarea cursului optim de acţiune şi 
stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea decizie 
precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi celor de cooperare. 
 
                   
 
 
 
 
   Secţiunea a2-a. Etapele de realizare a acţiunilor 
 
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:  
a) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create – primarul 
oraşului în calitate de preşedinte al CLSU ;  
b) alertarea şi/sau alarmarea formatiunilor de intervenţie ale SVSU ;  
c) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de 
intervenţie;  
d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea 
dispozitivului preliminar de intervenţie;  
e) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi 
bunurilor;  
f) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia 
concretă;  
g) manevra de forţe;   
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h) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);  
i) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);  
j) regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;  
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au 
favorizat evoluţia acestuia;  
k) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;  
l) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare 
permanentă; 
m) restabilirea capacităţii de intervenţie;  
n) evaluarea şi informarea eşaloanelor superioare (I.S.U.J., Prefectură). 

 
Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor 

  
      În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, 
intervenţiile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt 
organizate astfel:  
a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în 
raionul (obiectivul) afectat;  
b) urgenţa a II-a - asigurată de către subunităţile inspectoratului judeţean;  
c) urgenţa a III-a - asigurată de către două sau mai multe unităţi limitrofe; 
d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul 
inspectorului general, al Inspectoratului General, în cazul unor intervenţii 
de amploare şi de lungă durată 

 
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie - intervenţie. 

       
        Forţele de intervenţie compuse din serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă vor acţiona conform domeniului lor de competenţă pentru: 
      a) salvarea şi protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, 
evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, apovizionarea cu 
alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate; 
      b) acordarea primului ajutor medical precum şi participarea la 
evacuarea populaţiei; 
      c) aplicarea măsurilor privind ordinea publică în zona afectată; 
      d) diminuarea şi eliminarea avariilor rezultate în urma dezastrului 
produs. 

b) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea 
efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.  
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Secţiunea a 5-a. Instruirea  
      
       Primarul oraşului are obligaţia de a asigura pregătirea formaţiunilor de 
intervenţie din cadrul SVSU în conformitate cu planurile anuale de pregătire 
în domeniul situaţiilor de urgenţă, avizate de Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Vasile Goldis” al judeţului Arad şi  aprobate de Preşedintele 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului  Pecica  
      Primarul şi conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici 
şi instituţiilor au obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele 
destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie, a modalităţilor de acţiune 
conform planului de analiză şi acoperire a riscurilor aprobat.  
 
 
 

       
Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitul 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 tehnic permanent al Comitetelui Judetean 
pentru Situatii de Urgenta, asupra locului producerii unei situaţiei de 
urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi 
asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.  
      Primarul, conducerea comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi cele 
ale unităţilor social-economice amplasate în zone 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.  
      Culegerea informaţiilor referitoare la evenimentul produs pe teritoriul 
oraşului se realizează prin vizualizare directă, prin discuţii cu martorii 
evenimentului sau cu alte persoane prezente la faţa locului, toate 
informaţiile fiind transmise ulterior Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, de către membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
, consilierii locali,  sau alte persoane . 
      Realizarea legăturii cu I.S.U.J. se face prin instituirea serviciului de 
permanenţă la sediul Primăriei sau prin Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă, in functie de situatie. 
      Realizarea alarmării populaţiei se face cu mijloace de alarmare speciale 
(sirene electrice) şi cu mijloace secundare de alarmare (clopotele bisericilor). 
      De asemenea se va ţine permanent legătura cu toţi agenţii economici din 
zona de competenţă, pentru schimb de informaţii şi sprijinirea acţiunilor de 
intervenţie. 
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CAPITOLUL V. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 
        
 
        Principalele forţe de pe teritoriul oraşului Pecica sunt : 
a). Formaţiunile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă compuse 
din: 

 compartimentul de prevenire;  
 formaţiuni P.S.I.;  

b) formaţiuni de sprijin constituite din restul populaţiei prezente în localitate 
şi instituţii publice (poliţie, gardieni, etc.). 
Acţiunile preventive organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 
sunt: 

 controale de prevenire;  
 informarea preventivă;  
 pregătirea populaţiei;  
 constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale;  

         
         Pe lângă structurile serviciilor publice comunitare profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă, mai pot acţiona:unităţile poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei 
de frontieră, structurile poliţiei locale, unitatea specială de aviaţie a M.A.I., 
unităţile specializate/detaşamente din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, unităţile pentru asistenţa medicală de urgenţă ale Ministerului 
Sănătăţii, organizaţiile nonguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, 
unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitar-veterinară, 
formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi 
echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi societăţilor comerciale 
specializate, incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de 
intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii civile specializaţi în 
intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în ONG-uri cu activităţi 
specifice.  
        Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, 
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 
planul de apărare specific.  
       Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea 
şi gestionarea unei situaţii de urgenţă specifice se suportă, potrivit legii, din 
bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte 
surse interne şi internaţionale, în scopul realizării acţiunilor şi măsurilor de 
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prevenire, intervenţie operativă, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru 
dotarea cu utilaje, echipamente, materiale şi tehnica necesare şi pentru 
întreţinerea acestora, precum şi pentru pregătirea efectivelor, atât pentru 
forţele profesioniste cât şi pentru forţele specializate voluntare din cadrul 
societăţii civile. 

 
 
 
 

CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR  
 
 

      Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă se stabileşte prin planurile de apărare specifice, de către 
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 către autorităţile, 
instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de 
răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 
 
 
 

                                                  ANEXE 
PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIERE A RISCURILOR  ORASULUI PECICA are 
urmatoarele anexe ce nu au caracter public, fiind confidentiale. 
 
                                                                                                                                            
Anexa 1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi  
acoperirea riscurilor în unitatea administrativ teritorială                                                                  
Anexa 2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR.  
Anexa 3. Riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta zona de  
competenţă a unităţii administrativ-teritoriale; 
Anexa 4. Hărţi de risc; 
Anexa 5. Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de 
reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, 
pe tipuri de riscuri; 
Anexa 6. Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori 
critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării; 
Anexa 7. Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei 
situaţii de urgenţă(seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic 
etc.); 
Anexa 8. Schema fluxului informaţional-decizional; 
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Anexa 9. Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora; 
Anexa 10 Rapoarte de informare şi analiză către prefect; 
Anexa 11 Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de 
apărare existente. 
Anexa 12 Reguli de comportare a populatiei în cazul producerii unei situaţii 
de urgenţă. 
                                 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 

                                                                                             ANEXA 1 
 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi 
în analiza şi acoperirea riscurilor în oraşul Pecica 

 
 
 

Nr.crt
. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate  

Autoritate 

Persoană(e)  

de contact 

Atribuţi
i în 
PAAR, 
confor
m fişei 
nr. 

1 PRIMAR Primaria 
Orasului Pecica 

Str. 2, nr. 150 

Tel:0257/46832
3 

Fax:025746832
3 

ANTAL PETRU  

Str. 218, bl. D1E,et. 2, 
ap.5 

Tel:-
Serviciu:0257/468323 

     -Acasa:0257/469773 

      -Mobil:0741018455 

  

Fişa nr. 
1 

2 VICEPRIMAR Primaria 
Orasului Pecica 

Str. 2, nr. 150 

Tel:0257/46832

STANOIOV MIODRAG 

Str. 314, nr.37 

Tel:-
Serviciu:0257/468323 

Fişa 
nr.2 
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3 

Fax:025746832
3 

      -Mobil:0744627243 

 

3 COMITETUL 
LOCAL PT. 
SITUATII DE 
URGENTA  

- CLSU - 

COMPONENTA 

CONF. TABEL A. 

Primaria 
Orasului Pecica 

Str. 2, nr. 150 

Tel:0257/46832
3 

Fax:025746832
3 

ANTAL PETRU  
PRESEDINTE 

Str. 218, bl. D1E,et. 2, 
ap.5 

Tel:-
Serviciu:0257/468323 

     -Acasa:0257/469773 

      -Mobil:0741018455 

 

STANOIOV MIODRAG 

VICEPRESEDINTE 

Str. 314, nr.37 

Tel:-
Serviciu:0257/468323 

     -Mobil:0744627243 

 

Fisa 
nr.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 CENTRUL 
OPERATIV AL 
CLSU  

COMPONENTA 
CONF.TABEL B. 

Primaria 
Orasului Pecica 

Str. 2, nr. 150 

Tel:0257/46832
3 

Fax:025746832
3 

DUDAS DONICA 
MIHAELA 

Inspector Protecţie Civilă 
si coordonator SVSU  

 

Str. 1,BL. Z2,AP.15 

Tel:Serviciu:0257/46832
3 

     -Acasa:- 

Fisa 
nr.4 
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      -Mobil:0754900783 
5          INSPECTOR 

PROTECŢIE 
CIVILĂ 
    
            

Primaria 
Orasului Pecica 

Str. 2, nr. 150 

Tel:0257/46832
3 

Fax:025746832
3 

DUDAS DONICA 
MIHAELA 

Inspector Protecţie Civilă 

Tel:-
Serviciu:0257/468323 

      -Mobil:0754900783 

Fisa 
nr.5 

6  
      SERVICIUL  
VOLUNTAR PT. 
SITUATII     DE 
URGENTA 

Primaria 
Orasului Pecica 

Str. 2, nr. 150 

Tel:0257/46832
3 

Fax:025746832
3 

DUDAS-DONICA 
MIHAELA 

Coordonator SVSU 
PECICA 

Str. 1,BL Z2,AP.15,  

Tel:-
Serviciu:0257/468086 

      -Mobil:0754900783 

  

7 COMPARTIMENTU
L DE PREVENIRE 

Oras Pecica 
 
Str. 2, nr.119 
 
Tel:0257/46808
6 

Conf. tabel C. Fisa 
nr.6 

8 SGA ARAD Canton Pecica 

FN 

Tel:0257/46844
6 

SAS AUREL 

Sef formatie Pecica 

Tel:-
Serviciu:0257/468446 

      -Mobil:0747773701 

Fişa 
nr.7 

9  
 
Enel Distributie 
Banat 

Oras Pecica 

Str. 2, nr.180 

Tel:0257/20610
2 

IMBROANE SORIN 

Electrician Enel Pecica 

Tel:-
Serviciu:0257/206102 
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     -Acasa:0257/468357 

      -Mobil:0766690720 

 
11 SC COMPANIA DE 

APA 
Oras Pecica 

Str. 2, nr.159 

Tel:0257/46830
9 

     BRADE IONEL 

Sef Serv. Apa Canal 

Tel:-
Serviciu:0257/468309 

      -Mobil:0745347054   

  

12 DEL GAZ  GRID 
PECICA 
 

Oras Pecica 

Str. 335, nr.1 
 

Tel- 

 CARIGOIU DUMITRU 

Sef Punct de lucru 
Pecica 

Tel:-Serviciu:- 

   

      -Mobil:0740373083 

  

13 LICEUL 
TEORETIC 

 „GHEORGHE 
LAZAR” PECICA 

Oras Pecica 

Str. 2, nr.37 

Tel;0257/46808
4 

TOTH DANIEL 

Director  

Liceul teoretic „GH 
LAZAR” Pecica 

 Tel- 0748205753 

Serviciu:0257/468084 

 

 

  

14  
 
POLIŢIA 
ORAŞULUI 
        PECICA 
 

Oras Pecica 
 
Str. 2 , nr. 
 
Tel:0257/46816
2 

Scms.MUNTEANU 
IULIAN 

Sef Politia Orasului 
Pecica 

Tel:-
Serviciu:0257/468162 
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-Mobil:0758882011 

 
 
15  

 
SERVICIUL DE 
AMBULANŢĂ 
Substatia Pecica 
 

Oras Pecica 

Str. 2, nr.171 

Apel unic de 
urgenta:112 

 Personalul de serviciu 
organizat pe ture pt. 
asigurarea permanentei  
Tel. Apel unic de 
urgenta:112 

 
 

          
 
 
            Consiliul local al oraşului Pecica în calitate de reprezentant 
al beneficiarului voluntariatului are urmãtoarele atribuţii şi obligaţii 
principale: 
           Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva încendiilor  
a) aprobã planul de analizã şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea 
administrativ-teritorialã pe care o reprezintã, stabileşte resursele necesare 
pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza cãruia 
funcţioneazã; 
b) emite hotãrâri, în conditiile legii, cu privire la organizarea activitãţii de 
apãrare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorialã pe care o 
reprezintã; 
c) instituie reguli şi mãsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor 
locale; 
d) înfiinteazã, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul 
voluntar de urgenţã şi aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare al 
acestuia; 
e) desemneazã şeful serviciului voluntar de urgenţã, la propunerea 
primarului, cu avizul inspectoratului; 
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, 
sumele necesare în vederea organizãrii, înzestrãrii, funcţionãrii şi îndeplinirii 
atribuţiilor legale de cãtre serviciile de urgenţã voluntare înfiinţate şi 
exercitã controlul folosirii acestora; 
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea 
bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţã voluntare, pentru cazurile de 
avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea 
de persoane şi rãspundere civilã a personalului cu atribuţii pe linie de 
intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin 
accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi 
din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice; 
h) asigurã includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanisticã 
şi de amenajare a teritoriului, a cãilor de acces pentru intervenţii, a 
lucrãrilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de 
alimentare cu apã în caz de incendiu; 
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i) analizeazã, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apãrare 
împotriva incendiilor a unitãţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintã 
şi informeazã inspectoratul cu privire la mãsurile stabilite pentru 
optimizarea acesteia; 
j) asigurã imobile şi spaţii amenajate corespunzãtor pentru funcţionarea 
serviciului voluntar pentru situatii  de urgenta, precum şi mijloacele de 
comunicaţii necesare; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege pentru apãrarea 
împotriva incendiilor 
         Conform legii 481/2004 privind protectia civilă, consiliul local are 
următoarele atribuii: 
a) aprobã organizarea protectiei civile la nivelul unitãţii administrativ-
teritoriale, analizeazã anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea 
desfãşuratã şi adoptã mãsuri pentru îmbunãtãţirea acesteia; 
b) aprobã planurile anuale şi de perspectivã pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionãrii situaţiilor 
de urgenţã; 
c) participã, potrivit legii, la asigurarea finanţãrii mãsurilor şi a acţiunilor de 
protecţie civilã, precum şi a serviciilor de urgenţã şi a structurilor care au 
atribuţii legale în acest domeniu; 
d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile; 
e) înfiinţeazã, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţã, centre de formare şi evaluare a personalului din 
serviciile voluntare de urgenţã; 
f) gestioneazã, depoziteazã, întreţin şi asigurã conservarea aparaturii şi a 
materialelor de protecţie civilã prin serviciile specializate din subordine; 
g) asigurã spaţiile necesare funcţionãrii inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţã corespunzãtoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor 
operaţionale, precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de 
intervenţie. 
 
 
                                                                                         ANEXA 2 
 
                 Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR                           
 
                                                                                              
AUTORITATEA: PRIMAR (PRESEDINTELE CLSU) Fişa 

nr.1 
I.-gestionarea RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

-asigura conditiile de functionare a 
permanentei la primarii, oficii postale si 
posturi de politie, in vederea urmaririi si 
comunicarii centrului operational judetean 
evolutia situatiei in unitatea administrativ-
teritoriala .  
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b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-exercita controlul aplicarii masurilor de 
protectie civila in plan local;  

-dispune masuri pentru asigurarea ordinii 
publice in zona sinistrata ; 

-asigura controlul respectarii masurilor de 
aparare impotriva incendiilor la constructiile 
si instalatiile tehnologice apartinand 
domeniului public si       privat al unitatii 
administrativ teritoriale, precum si la 
institutiile publice; 

-organizeaza si executa , prin serviciul de 
urgenta voluntar, controlul respectarii 
regulilor de aparare impotriva incendiilor la 
gospodariile cetatenesti . 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- asigura prin mijloacele avute la dispozitie , 
desfasurarea activitatilor de informare si 
educatie antiincendiu a populatiei;  

-asigura conditiile pentru participarea la 
concursuri a serviciilor de urgenta voluntare 
si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre 
proiectarea in unitatea administrativ-
teritoriala sau in zonele limitrofe a unor 
obiective cu activitati in care sunt prezente 
substante periculoase; 

-asigura functionarea fluxului informational 
decizional de aparare impotriva inundatiilor 
si fenomenelor meteorologice periculoase, 
marind frecventa transmiterilor de informatii 
, prognoze si avertizari catre obiectivele 
periclitate, conform prevederilor planurilor 
operative de aparare. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -aproba planurile operative, de pregatire si 
planificare a execitiilor de specialitate in 
domeniul protectiei civile;  

-conduce execitiile , aplicatiile si activitatile 
de pregatire privind protectia civila; 

-coordoneaza activitatea serviciilor de 
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urgenta voluntare; 

-raspunde de alarmarea , protectia si 
pregatirea populatiei pentru situatiile de 
protectie civila. 

II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

  

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-propune fondurile necesare realizarii 
masurilor de protectie civila;  

-asigura dotarea serviciilor de urgenta 
voluntare , potrivit normelor , cu mijloace 
tehnice pentru apararea impotriva 
incendiilor si echipamente de protectie 
specifice , carburanti , lubrifianti si alte 
mijloace necesare    sustinerii operatiunilor 
de interventie , inclusiv hrana si antidotul 
pentru participantii    la interventiile de 
lunga durata. 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- distribuirea de materiale informative, 
pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe 
teritoriul oraşului, afişarea regulilor de 
comportament în situaţii de  
urgenţă la afişierul Primăriei  şi in  satele 
aparţinătoare  

d.-exerciţii şi aplicaţii; - materiale si echipamentele necesare sunt 
cele specifice conform      normelor in vigoare 
;  

- exercitiile si aplicatiile sunt conforme 
planurilor operative , de pregatire si 
planificare a exercitiilor de specialitate, se 
desfasoara pe teritoriul localitatii prin 
activitati de simulare a creării unei situatii 
de urgenta. 

III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -dupa convocarea comitetului local pentru 

situatii de urgenta, alertarea serviciului de 
urgenta voluntar , in functie de situatia de 
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urgenta creată si evolutia acesteia , 
răspunde de alarmarea populatiei folosind 
mijloacele de avertizare principale din dotare 
–sirene , si respectiv  mijloacele secundare – 
clopotele bisericesti;  

-timpul de intrare in actiune este in functie 
de evolutia situatiei de urgenta creată , 
situatie urmarită prin deplasări in zona 
afectată pentru a anticipa evolutia acesteia.  

b.-acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

-urmareste activitatea echipelor specializate 
de cautare, salvare, descarcerare din cadrul 
serviciului de urgenta voluntar , asigurand 
toate conditiile de intrare in actiune a 
acestora in cel mai scurt pentru limitarea 
pierderilor de vieti omenesti. 

c.-asistenţă medicală - urmareste activitatea si asigura conditiile 
de intrare in actiune a echipelor specializate  
din cadrul structurilor sanitare participante 
la actiunea de salvare, in vederea acordarii 
primului ajutor medical si transportul 
ranitilor la punctele de adunare si evacuare. 

d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

-solicita asistenta tehnica si sprijin pentru 
gestionarea situatiilor de protectie civila;  
-coordoneaza organizarea permanenta a 
interventiei in caz de incendiu , asigura 
participarea la interventie a serviciului 
voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare 
si conducerea interventiei , pana la stingerea 
incendiului ori pana la sosirea fortelor 
inspectoratului; 
-timpul de intrare in actiune este cat mai 
urgent posibil in vederea limitarii efectelor 
situatie de urgenta . 

e.-acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

-asigura participarea la interventie a 
serviciului de urgenta voluntar , a fortelor de 
interventie alcatuite din localnici, la 
actiunile operative  
desfasurate de specialistii unitatilor 
detinatoare de lucrari cu rol de aparare 
impotriva inundatiilor;  

-dispune masuri de izolare a zonei , in 
vederea extinderii actiunii situatiei    de 
urgenta. 
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f.-acţiuni de înlăturare a 
efectelor unui eveniment 

-repunerea in functiune a instalatiilor de 
alimentare cu apa ;  

-aplicarea masurilor sanitaro-epidemice 
necesare prin serviciile   specializate; 

-refacerea cailor de comunicatii, a utilitatilor 
publice; 

-sprijinirea populatiei pentru refacerea sau 
repararea gospodariilor; 

-pentru inlaturarea efectelor unui eveniment 
se folosesc toate mijloacele disponibile , 
inclusiv sprijinul operatorilor economici din 
unitatea administrativ-teritoriala in vederea 
restabilirii starii de normalitate. 

-intrarea in actiune este in functie de 
evolutia situatiei si de situatia de      fapt 
creată , urmarindu-se ca in cel mai scurt 
timp sa se restabileasca     stare de 
normalitate .  

                   
     
 
 
 
                                                                                                                             ANEXA 2 
 
        Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR                              
                                                                                             
AUTORITATEA: VICEPRIMAR (VICEPRESEDINTE CLUS) Fişa 

nr.2 
I.-gestionarea RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

Viceprimarul in calitate de vicepresedinte a 
CLSU indeplineste atributiile presedintelui 
CLSU in lipsa acestuia, respectiv cele 
cuprinse in Fisa nr.1 , precum si pe cele ce îi 
revin ca membru al comitetului.  

-asigura conditiile de functionare a 
permanentei la primarii, oficii postale si 
posturi de politie, in vederea urmaririi si 
comunicarii centrului operational judetean 
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evolutia situatiei in unitatea administrativ-
teritoriala . 

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-exercita controlul aplicarii masurilor de 
protectie civila in plan local;  

-dispune masuri pentru asigurarea ordinii 
publice in zona sinistrata ; 

-asigura controlul respectarii masurilor de 
aparare impotriva incendiilor la constructiile 
si instalatiile tehnologice apartinand 
domeniului public si      privat al unitatii 
administrativ teritoriale, precum si la 
institutiile publice; 

-organizeaza si executa , prin serviciul de 
urgenta voluntar, controlul respectarii 
regulilor de aparare impotriva incendiilor la 
gospodariile cetatenesti . 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- asigura prin mijloacele avute la dispozitie , 
desfasurarea activitatilor de informare si 
educatie antiincendiu a populatiei;  

-asigura conditiile pentru participarea la 
concursuri a serviciilor de urgenta voluntare 
si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre 
proiectarea in unitatea administrativ-
teritoriala sau in zonele limitrofe a unor 
obiective cu activitati in care sunt prezente 
substante periculoase; 

-asigura functionarea fluxului informational 
decizional de aparare impotriva inundatiilor 
si fenomenelor meteorologice periculoase, 
marind frecventa transmiterilor de informatii 
, prognoze si avertizari catre obiectivele 
periclitate, conform prevederilor planurilor 
operative de aparare. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -aproba planurile operative, de pregatire si 
planificare a execitiilor de specialitate in 
domeniul protectiei civile;  

-conduce execitiile , aplicatiile si activitatile 
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de pregatire privind protectia civila; 

-coordoneaza activitatea serviciilor de 
urgenta voluntare; 

-raspunde de alarmarea , protectia si 
pregatirea populatiei pentru situatiile de 
protectie civila. 

II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

  

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-propune fondurile necesare realizarii 
masurilor de protectie civila;  

-asigura dotarea serviciilor de urgenta 
voluntare , potrivit normelor , cu mijloace 
tehnice pentru apararea impotriva 
incendiilor si echipamente de protectie 
specifice , carburanti , lubrifianti si alte 
mijloace necesare sustinerii operatiunilor de 
interventie , inclusiv hrana si antidotul 
pentru participantii la interventiile de lunga 
durata. 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- distribuirea de materiale informative, 
pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe 
teritoriul oraşului, afişarea regulilor de 
comportament în situaţii de   urgenţă la 
afişierul Primăriei Orasului  şi in  satele 
aparţinătoare  

d.-exerciţii şi aplicaţii; - materiale si echipamentele necesare sunt 
cele specifice conform    normelor in vigoare ; 

- exercitiile si aplicatiile sunt conforme 
planurilor operative , de pregatire      si 
planificare a exercitiilor de specialitate, se 
desfasoara pe teritoriul     localitatii prin 
activitati de simulare a creerii unei situatii 
de urgenta. 

III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -dupa convocarea comitetului local pentru 
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situatii de urgenta, alertarea serviciului de 
urgenta voluntar , in functie de situatia de 
urgenta creata si evolutia acesteia , 
raspunde de alarmarea populatiei folosind 
mijloacele de avertizare principale din dotare 
–sirene , si respectiv  mijloacele secundare – 
clopotele bisericesti;  

-timpul de intrare in actiune este in functie 
de evolutia situatiei de urgenta creată , 
situatie urmarita prin deplasari in zona 
afectata pentru a anticipa evolutia acesteia.  

b.-acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

-urmareste activitatea echipelor specializate 
de cautare, salvare, descarcerare din cadrul 
serviciului de urgenta voluntar , asigurand 
toate conditiile de intrare in actiune a 
acestora in cel mai scurt pentru limitarea 
pierderilor de vieti omenesti. 

c.-asistenţă medicală - urmareste activitatea si asigura conditiile 
de intrare in actiune a      echipelor 
specializate sanitare din cadrul serviciului 
voluntar si a tuturor structurilor sanitare 
participante la actiunea de salvare, in 
vederea    acordarii primului ajutor medical 
si transportul ranitilor la punctele de 
adunare si evacuare. 

d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

-solicita asistenta tehnica si sprijin pentru 
gestionarea situatiilor de    protectie civila; 

-coordoneaza organizarea permanenta a 
interventiei in caz de incendiu , asigura 
participarea la interventie a serviciului 
voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare 
si conducerea interventiei , pana la stingerea 
incendiului ori pana la sosirea fortelor 
inspectoratului; 

-timpul de intrare in actiune este cat mai 
urgent posibil in vederea limitarii efectelor 
incendiului produs. 

 
e.-acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

-asigura participarea la interventie a 
serviciului de urgenta voluntar , a fortelor de 
interventie alcatuite din localnici la actiunile 
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operative      desfasurate de specialistii 
unitatilor detinatoare de lucrari cu rol de  
aparare impotriva inundatiilor;  

-dispune masuri de izolare a zonei , in 
vederea limitarii extinderii actiunii situatiei 
de urgenta. 

f.-acţiuni de înlăturare a 
efectelor unui eveniment 

-repunerea in functiune a instalatiilor de 
alimentare cu apa ;  

-aplicarea masurilor sanitaro-epidemice 
necesare prin serv. specializate 

-refacerea cailor de comunicatii, a utilitatilor 
publice; 

-sprijinirea populatiei pentru refacerea sau 
repararea gospodariilor; 

-pentru inlaturarea efectelor unui eveniment 
se folosesc toate mijloacele disponibile , 
inclusiv sprijinul operatorilor economici din 
unitatea administrativ-teritoriala in vederea 
restabilirii starii de normalitate. 

-intrarea in actiune este in functie de 
evolutia situatiei si de situatia de fapt creata 
, urmarindu-se ca in cel mai scurt timp sa 
se restabileasca stare de normalitate .  

 
                                                                       
                                                                                                ANEXA 2 
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în                         
PAAR 

 
 
AUTORITATEA: COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE  

URGENTA -CLSU- 

Fişa 
nr.3 

I.-gestionarea RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 

-asigura permanenta la sediul primariei in 
vederea primirii prognozelor si avertizarilor 
hidrometeriologice;  
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transmiterea datelor la 
autorităţile competente; -transmiterea informatiilor privind evolutia 

fenomenelor       periculoase centrului 
operational judetean. 

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-informeaza centrul operational judetean 
privind starile potential generatoare de 
situatii de urgenta si iminenta amenintarii      
acestora .  

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- distribuirea de materiale informative, 
pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe 
teritoriul oraşului, afişarea regulilor de    
comportament în situaţii de urgenţă la 
avizierele publicitare din unitatea 
administrativ-teritoriala;  

-identificarea tipurilor de risc existente in 
unitatea administrativ-teritoriala , si 
informarea preventiva a populatiei asupra      
pericolelor specifice; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre 
proiectarea in unitatea administrativ-
teritoriala sau in zonele limitrofe a unor 
obiective cu activitati in care sunt prezente 
substante periculoase; 

- se reactualizeaza periodic in functie de noi 
reglementari, si de gradul de deteriorare a 
acestora. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -verifica modul de indeplinire a planurilor 
operative , de pregatire    si planificare a 
exercitiilor a serviciului de urgenta voluntar; 

-evalueaza si stabilesc masuri de 
imbunatatire a capacitatii de raspuns in 
situatii de urgenta a serviciului de urgenta 
voluntar; 

-asigura conditiile necesare executarii 
exercitiilor si aplicatiilor conform planului 
operativ de pregatire si planificare a 
exercitiilor    de specialitate. 

II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
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seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 
b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-urmareste asigurarea dotarii serviciilor de 
urgenta voluntare   potrivit normelor , cu 
mijloace tehnice pentru apararea impotriva 
riscurilor identificate in unitatea 
administrativ-teritoriala, echipamente de 
protectie specifice , carburanti , lubrifianti si 
alte mijloace necesare sustinerii 
operatiunilor de interventie , inclusiv hrana 
si antidotul pentru participantii la 
interventiile de lunga    durata . 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- distribuirea de materiale informative, 
pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe 
teritoriul oraşului, afişarea regulilor de    
comportament în situaţii de urgenţă la 
avizierele destinate publicitatii;  

-identificarea tipurilor de risc existente in 
unitatea administrativ-teritoriala , si 
informarea preventiva a populatiei asupra     
pericolelor specifice; 

- se reactualizeaza periodic in functie de noi 
reglementari, si    gradul de deteriorarea a 
acestora.. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; - materiale si echipamentele necesare sunt 
cele specifice     conform normelor in vigoare 
;  

- exercitiile si aplicatiile sunt conforme 
planurilor operative , de pregatire si 
planificare a exercitiilor de specialitate, se      
desfasoara pe teritoriul localitatii prin 
activitati de simulare a producerii unei 
situatii de urgenta; 

III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -folosesc toate mijloacele existente pentru 

avertizarea cu     prioritate a populatiei si 
obiectivelor in zonele de risc. 

b.-acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

-asigura conditiile necesare interventiei 
echipelor specializate de cautare, deblocare 
,salvare,descarcerare in vederea limitarii 
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pierderilor de vieti omenesti. 
c.-asistenţă medicală -asigura conditiile de intrare in actiune a 

echipelor specializate sanitare din cadrul 
serviciului voluntar si a tuturor structurilor 
sanitare participante la actiunea de salvare, 
in vederea acordarii primului ajutor medical 
si transportul ranitilor la punctele de  
adunare si evacuare. 

d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

-evalueaza situatiile de urgenta produse pe 
teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, 
stabilesc masuri si actiuni specifice     
pentru gestionarea acestora si urmaresc 
indeplinirea lor. 

e.-acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

-supravegherea permanenta a zonelor de 
risc;  

-dirijarea fortelor si mijloacelor de 
interventie; 

-evacuarea preventiva a oamenilor si 
animalelor si punerea in siguranta a 
bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin 
ridicarea la cote superioare sau prin 
ancorare; 

-asigura surse suplimentare pentru 
alimentarea cu apa a    populatiei in 
perioadele deficitare. 

f.-acţiuni de înlăturare a 
efectelor unui eveniment 

- actiuni pt. repunerea in functiune a 
instalatiilor de alimentare cu apa , de 
evacuare a apelor reziduale industrale si 
menajere care au fost afectate, evacuarea 
apelor din inundatii si baltiri;  

-aplicarea masurilor sanitaro-epidemice 
necesare; 

-timpul de intrare in actiune se satileste in 
functie de evolutia  situatie de urgenta , cat 
mai repede posibil dupa ce este      accesibil 
in zona afectata. 
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                                                                                        ANEXA 2 
         Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR                     
 
                                                                                           
 
  
AUTORITATEA: CENTRUL OPERATIV AL CLSU Fişa Nr.4 
I.-gestionarea RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

Centrele operative care se constituie numai 
la declararea starii de alerta , pe timpul 
functionarii lor, indeplinesc atributii similare 
centrlor operative cu activitate permanenta.  

-centralizeaza si transmit operativ la centrul 
operational judetean date si informatii 
privind aparitia si evolutia starilor potential 
generatoare de situatii de urgenta; 

-monitorizeaza situatiile de urgenta si 
informeaza Inspectoratul General si celelalte 
centre operationale si operative interesate; 

-asigura transmiterea operativa a deciziilor , 
dispozitiilor si ordinelor , precum si 
mentinerea legaturilor de comunicatii cu 
centrele operationale si operative implicate 
in gestionarea situatiilor de urgenta , cu 
dispeceratele integrate pentru apeluri de 
urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor 
si fortelor care intervin in acest scop; 

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

  

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

  

d.-exerciţii şi aplicaţii; -exercitii de simulare privind producerea 
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unei situatii de urgenta;  

-constituirea comitetului operativ, ca urmare 
a simularii declararii starii de urgenta , 
atributii, modul de actiune, cu cine trebuie 
sa tina legatura, datele transmise, intervalul 
de timp la care trebuie comunicate . 

II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

  

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

  

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

  

d.-exerciţii şi aplicaţii; -exercitii de simulare privind producerea 
unei situatii de urgenta;  

-exercitii de transmitere a datelor la centrul 
operational judetean cu ajutorul aparaturii 
din dotare, telefoane fixe , mobile , fax , etc. 

-centralizarea la loc vizibil a numerelor de 
telefon, fax , a persoanelor , structurilor 
ierarhic superioare la care trebuie 
comunicate datele privind situatia din 
teritoriu; 

- locul de desfasurare a acestor exercitii este 
la sediul CLSU . 

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

  

c.-asistenţă medicală   
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d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

  

e.-acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

  

f.-acţiuni de înlăturare a 
efectelor unui eveniment 

  

 
            Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR                              
 
                                                                                        ANEXA 2 
 
AUTORITATEA: SEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA  

 

Fişa nr.5 

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

- face parte din CLSU si asigura permanenta 
la sediul primariei in vederea primirii 
prognozelor si avertizarilor 
hidrometeriologice ;  

-asigura transmiterea informatiilor privind 
evolutia fenomenelor periculoase, centrului 
operational judetean. 

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-controleaza ca instalatiile , mijloacele si 
utilajele de stins incendiu , celelalte 
materiale pentru interventie de pe teritoriul 
localitatii sa fie in stare de functionare si 
intretinute corespunzator;  

-impreuna cu compartimentul/specialistul 
de prevenire verifica modul de respectare a 
masurilor de prevenirein gospodariile 
populatiei si pe teritoriul agentilor si 
operatorilor economici din raza localitatii. 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

-promoveaza in permanenta serviciul in 
randul populatiei si elevilor ;  

- distribuirea de materiale informative, 
pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe 
teritoriul oraşului, afişarea regulilor de 
comportament în situaţii de urgenţă la 
afişierele publicitare din unitatea 
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administrativ-teritoriala; 

-identificarea tipurilor de risc existente in 
unitatea administrativ-teritoriala , si 
informarea preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice, modul de actiune a 
acestora; 

-aducerea la cunostinta populatiei , despre 
proiectarea in unitatea administrativ-
teritoriala sau in zonele limitrofe a unor 
obiective cu activitati in care sunt prezente 
substante periculoase; 

- se reactualizeaza periodic in functie de noi 
reglementari in domeniu, si de gradul de 
deteriorare a acestora (afiselor, pliantelor) 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -conduce lunar , procesul de pregatire al 
voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de 
interventie, potrivit documentelor intocmite 
in acest scop;  

-asigura studierea si cunoasterea de catre 
personalul serviciului voluntar a 
particularitatilor localitatii si clasificarii din 
punct de vedere al protectiei civile, precum 
si principalele caracteristici ale factorilor de 
risc care ar influienta urmarile situatiilor de 
urgenta din zona de competenta; 

-verifica prin exercitii de alarmare 
viabilitatea planurilor de alarmare intocmite, 
precum si starea de operativitate si de 
interventiea formatiilor de protectie civila. 

II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

  

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

materiale/echipamente necesare 

c.-informare preventivă a - distribuirea de materiale informative, 
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populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe 
teritoriul oraşului, afişarea regulilor de 
comportament în situaţii de urgenţă la 
afişierul primăriei şi la afişierele din 
localitatile arondate ,  

-informeaza populatia asupra tipurilor de 
riscuri identificate in unitatea administrativ-
teritoriala, masurile de autoprotectie ce 
trebuie indeplinite, mijloacele de protectie 
puse la dispozitie, modul de actiune . 

d.-exerciţii şi aplicaţii; -conduce lunar , procesul de pregatire al 
voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de 
interventie, potrivit documentelor intocmite 
in acest scop;  

-participa la executarea exercitiile si 
aplicatiile cuprinse in planul de pregatire a 
populatie in situatii de urgenta. 

III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -asigura alarmarea personalului serviciului 

voluntar pentru situatii de urgenta , pentru 
aducerea acestuia in mod oportun la 
punctul de intalnire stabilit de beneficiarul 
voluntariatului;  

-timpul mediu de alertare este de 5-10 
minute in functie de anotimp si de ora din zi 
sau din noapte la care s-a produs situatia de 
urgenta; 

-timpul de raspuns este de 10 minute pt. 
obiectivele cu risc ridicat si de 30 minute la 
cel mai indepartat punct din sectorul de 
competenta stabilit. 

-raza medie a sectorului de competenta este 
de aprox. 10km. 

b.-acţiunide 
căutare/salvare/descarcerare 

-dispune masuri si coordoneaza activitatile 
echipelor specializate de cercetare-cautare; 
deblocare-salvare evacuare in vederea 
reducerii pierderilor de vieti omenesti . 

c.-asistenţă medicală -dispune masuri si conduce interventia 
echipei specializate sanitare in vederea 
acordarii primului ajutor medical si 
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transportul ranitilor la punctele de adunare 
si evacuare  

-dispune masuri si asigura conditiile de 
intrare in actiune a structurilor sanitare 
specializate participante la actiunea de 
salvare. 

d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

-conduce activitatile echipei de 
interventie din cadrul formatiei serviciului 
de urgenta voluntar in vederea limitarii 
efectelor situatiei de urgenta;  

-pt. limitarea efectelor situatie de urgenta se 
folosesc toate mijloacele disponibile si 
necesare , in functie de natura situatie de 
urgenta; 

-timpul de raspuns este de 10 minute la 
obiectivele cu risc ridicat si de 30 minute la 
cel mai indepartat punct din sectorul de 
competenta stabilit; 

-viteza medie de deplasare a autospecialelor 
de interventie este de 50 Km/h. 

e.-acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

-conduce activitatile serviciului voluntar in 
vederea limitarii consecintelor situatie de 
urgenta produse , prin activitati de izolare a 
zonei, evacuarea populatiei aflate in pericol, 
intreruperea alimentarii cu energie si gaze a 
zonei afectate , etc.  

-activitatile de limitare a consecintelor sunt 
in functie de natura, evenimentului sau 
situatie de urgenta produse. 

f.-acţiuni de înlăturare a 
efectelor unui eveniment 

- actiuni pt. repunerea in functiune a 
instalatiilor de alimentare cu apa , de 
evacuare a apelor reziduale industrale si 
menajere care au fost afectate, evacuarea 
apelor din inundatii si baltiri;  

- evacuarea animalelor moarte in vederea 
evitarii producerii unor epidemii; 

- pt. inlaturarea efectelor unei situatii de 
urgenta se folosesc toate mijloacele din 
dotare . 
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                 Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR                      
                                                                                       ANEXA 2 
 
AUTORITATEA: COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE DIN 
CADRU SERVICIULUI VOLUNTAR PT.SITUATII DE URGENTA 

Fişa nr.6 

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

  

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-propuneri prin reglementarea unor 
activitati prin hotarari ale Consiliului Local, 
controlul si informarea preventiva a 
populatiei, precum si pregatirea acesteia 
pentru situatii de urgenta, constatarea si 
sanctionarea incalcarilor procedurilor legale. 

- verificarea respectarii actelor normative si 
reglementarilor privind apararea impotriva 
incendiilor si a legislatiei de protectie civila 
la proiectarea, executarea, exploatarea si 
postutilizarea constructiilor, instalatiilor si 
amenajarilor; 

- verificarea si organizarea activitatii privind 
depistarea pericolelor potential generatoare 
de riscuri pe timpul exploatarii 
constructiilor, instalatiilor si amenajarilor ; 

- coordonarea si controlul realizarii pregatirii 
si instruirii specifice a populatiei si a 
salariatilor, a modului de insusire de catre 
acestia a regulilor si masurilor specifice, 
precum si a comportamentului pe timpul 
manifestarii unei situatii de urgenta; 

- instiintarea factorilor responsabili in 
managementul riscului despre existenta, 
dimensiunea si consecintele riscului 
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identificat in domeniul respectiv; 
c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- informarea si educarea preventiva a 
populatiei;  

- solutionarea petitiilor si sesizarilor in 
domeniul specific , impreuna cu specialisti 
ai I.S.U.J. Arad 

- informarea populatiei privind pericolele 
potentiale de risc, inclusiv in locuinte si 
gospodarii si modul de comportare in situatii 
de urgenta. 

în ce domeniu de competenţă; periodicitate 
d.-exerciţii şi aplicaţii;   
II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

  

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

materiale/echipamente necesare 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

- distribuirea de materiale informative, 
pliante şi afişe la unităţile şcolare de pe 
teritoriul oraşului, afişarea regulilor de 
comportament în situaţii de urgenţă la 
afişierul primăriei şi in localitatile 
aparţinătoare.  

d.-exerciţii şi aplicaţii;   
III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare   
b.-acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

  

c.-asistenţă medicală   
d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

  

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

  

 
          Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR                           
                                                                                       ANEXA 2 
 
AUTORITATEA: SGA ARAD Fişa nr.7 
I.-gestionarea RISCURILOR   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

-monitorizarea pericolelor si riscurilor 
specifice, precum si efectelor negative ale 
acestora  

-informarea, instiintarea si avertizarea 

-monitorizarea fenomenelor hidrologice pe 
cursul raului Mures, 

- calitatea apei  din sectorul de competenta ; 

-monitorizarea lucrarilor hidrologice pe 
cursurile de apa din sectorul de competenta. 

b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

-monitorizeaza principalele lucrari 
hidrologice 

-controleaza agentii economici care prin 
specificul activitatii sunt potentiali 
generatori de poluari accidentale a apei. 

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

-furnizeaza date pt. elaborarea informatiilor , 
prognozelor si avertizarilor privitoare la 
inundatii , gheturi , seceta hidrologica si 
poluari accidentale in bazinul hidrografic 
monitorizat;  

-informeaza populatia prin orice mijloace cu 
privirea la poluari accidentale , masurile ce 
trebuie luate in astfele de situatii. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;   
II.-RESURSE NECESARE   
a.-monitorizarea permanentă 
a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

-intocmeste planuri de avertizare-alarmare a 
localitatii si obiectivelor din aval de bazinul 
de acumulare aapei 
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b.-controlul preventiv al 
autorităţilor pe domenii de 
competenţă; 

  

c.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii 
administrativ teritoriale şi 
asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării 
unui pericol; 

-urmareste evitarea amplasarii de 
constructii , gospodarii cetatenesti, agenti 
economici in zonele inundabile pe cursul 
raului Mures. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;   
III.-INTERVENŢIE   
a.-alarmare -avertizarea populatie, in special populatia 

cuprinsa in zona inundabila a raului Mures, 
cu privire la posibilele viituri care s-ar putea 
produce; 

b.-acţiuni de 
căutare/salvare/descarcerare 

- executa cu sprijinul serviciilor profesioniste 
din cadrul ISUJ , actiuni de cautare-salvare 
in urma informatiilor cu privire la disparitia 
de persoane in urma viiturilor. 

c.-asistenţă medicală -acorda primul ajutor in cazul salvarii de 
persoane , pana la preluarea acestora de 
catre echipele sau structurile specializate . 

d.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului 
produs 

-executa actiuni de decontaminare a apei; 

e.-acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

  

f.-acţiuni de înlăturare a 
efectelor unui eveniment 

-executa lucrari de refacere a albiei  in urma 
inundatiilor; 

      Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în Lista autorităţilor şi 
factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în 
localitatea Pecica ,  respectiv de la punctele 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sunt 
conform Hotărârii nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor 
funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele , celelalte organe centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă      
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ANEXA 3 
 

RISCURI POTENTIALE IN LOCALITATI/JUDETE VECINE CARE POT 
AFECTA 

ZONA DE COMPETENTA A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
 
   
    Localitatea Pecica se invecineaza in  nord cu Ungaria, in vest cu comunele 
Peregul Mare si Peregul Mic, in sud cu comunele Secusigiu si Felnac-linia de 
demarcatie a  teritoriilor fiind constituita din albia minora a raului Mures, 
iar in est cu comuna Iratos. 
      Pe teritoriul localitatilor invecinate,  activitatea de baza a locuitorilor 
este agricultura şi creşterea animalelor, neexistand pe teritoriul acestor 
vecini factori potentiali generatori de situatii de urgenta , care sa afecteze 
zona de competenta a oraşului . 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
ANEXA 5 

 
MASURI CORESPUNZATOARE DE EVITARE A MANIFESTARII 

RISCURILOR , DE REDUCERE A FRECVENTEI DE PRODUCERE ORI DE 
LIMITARE A CONSECINTELOR ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI     

            

  A      Prevenirea si stingerea incendiilor  

   Prevenirea incendiilor este totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si 
propagarii incendiilor , de asigurae a conditiilor pentru salvarea persoanelor 
si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie 
Reguli generale de prevenire a incendiilor: 

 controlul, supravegherea si reducerea pericolelor de incendiu ori a 
consecintelor acestora;  

 asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a persoanelor in 
siguranta si de securitate a echipelor de interventie proprii in cazul 
izbucnirii unui incendiu;  

 intretinerea in stare operativa a instalatiilor de 
detectare/alarmare/stingere a incendiilor si mijloacelor de prima interventie;  

 pregatirea planurilor de protectie impotriva incendiilor(evacuare, 
depozitare si interventie)  
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     Activitatile de amenajare a padurii in vederea P.S.I. consta intre altele , 
crearea de intreruperi ale masei combustibile, prin zone tampon, ceea ce 
permite reducerea riscului de propagare a incendiului, prin trecerea de linii 
somiere. 
Totodata pentru imbunatatire rapiditatii de interventie, se recomanda 
amplasarea cisternelor, (rezervoarelor) cu apa pe masive si in apropierea 
zonelor forestiere. 
      Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de 
munca reprezinta asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor, ca pe 
baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie , sa 
actioneze pt.prevenirea si stingerea incendiilor , evacuarea si salvarea 
utilizatorilor constructiei , evacuarea bunurilor materiale , precum si pt. 
inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. 
      Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a persoanelor 
angajate in munca constituie parte componenta a activitatii de aparare 
impotriva incendiilor desfasurate de persoanele fizice si juridice potrivit 
prevederilor legale in vigoare 
      Principalele obligatii si raspunderi ale persoanelor fizice si juridice, 
privind prevenirea si stingerea incendiilor: 

 raspund de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva 
incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor;  

 sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al 
persoanelor care acorda ajutor;  

 sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor 
proprii pentru operatiuni de salvare , de stingere si de limitare a efectelor 
incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;  

 sa accepte propunerile stabilite de comandantul interventiei pentru 
degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din 
constructie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea 
temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde 
sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.  

Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice 
mijloace serviciile de urgenta , primarul, sau politia si sa ia masuri, dupa 
posibilitatile sale , pentru limitarea si stingerea incendiului. 
      Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a persoanelor in 
siguranta , in caz de incendiu sunt necesare urmatoarele masuri: 

 stabilirea unui concept propriu de alarmare si evecuare in caz de 
incendiu;  

 păstrarea cailor de evacuare, salvare si interventie libere si in stare de 
utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate;  

 marcarea si semnalizarea cailor si acceselor de evacuare, salvare si 
interventie;  
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 asigurarea si functionarea iluminatului de siguranta si celei de-a doua 
surse de energie electrica;  

 afisarea extrasului corespunzator din planurile de protectie impotriva 
incendiilor pe fiecare nivel in parte, in corelare cu situatia existenta;  

 asigurarea si functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a 
incendiilor la parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;  

 asigurarea numarului si tipurilor de stingatoare; corespunzatoare 
clasei de incendiu;  

 organizarea si desfasurarea , periodic, de exercitii si aplicatii , cu 
salariatii , gradat , pe locul de munca, pe cladire si pe mai multe cladiri din 
cadrul aceluiasi operator economic;  

 in cazul manifestarilor cu public numeros , organizatorul anunta in 
scris cu 48 ore inainte administratia publica loca si serviciul public voluntar 
pentru situatii de urgenta in a carui zona de responsabilitate se va 
desfasura evenimentul.  

   Avand in vedere ca la nivelul oraşului , ca sursa de energie termica se 
foloseste incalzirea pe baza de lemne, dar si  gazul metan , cu alimentare de 
la reteau de distributie a gazelor se are in vedere respectarea urmatoarelor 
reguli : 

 se interzice folosirea instalaţiilor improvizate, fara regulatori(ceasuri) 
de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtuni de cauciuc fisurate sau 
largite la capete;  

 se interzice cu desavarsire incercarea cu flacara a  garniturilor 
regulatorilor de presiune sau a furtunului; verificarea se face numai cu 
emulsie de apa cu sapun;  

 cetatenii au obligatia de a permite personalului autorizat din partea 
societatii de distributie a gazelor , de a efectua verificarile periodice la 
instalatiile de alimentare cu gaz si a cosurilor sau instaltiilor de eliminare a 
gazelor arse din locuinta.  

Compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii 
de urgenta , are ca principala atributie si activitatea de prevenire a 
producerii incendiilor , prin actiuni de indrumare si control la gospodariile 
cetatenesti, agentii economici si institutiile din unitatea administrativ-
teritoriala . 
      Se vor intreprinde actiuni de informare si mediatizare a masurilor de 
prevenire si stingere a incendiilor , urmarile acestora , prin actiuni de 
educatie a elevilor la nivelul scolilor in acest domeniu , afise sau pliante , 
afisate la afisierele comunei.  
      In cazul declansarii unor incendii , se vor folosii toate fortele si 
mijloacele disponibile in vederea salvarii vietilor omenesti , limitarii 
pagubelor materiale , masuri in vederea preintampinarii incendiului la 
obiectivele invecinate.  
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  B.    INUNDATII 
 
 
      Inundatia apare atunci cand albia unui rau nu poate prelua toata apa 
cazuta din cer. 
      Inundatiile si alunecariele de teren se datoreaza in mare parte 
distrugerii padurilor in bazinele hidrografice. Padurile au un rol important in 
protejarea versantilor de eroziune. 
      In caz de inundatii se foloseste urmatorul semnal de alarma: 
      -alarma de dezastre -5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu 
pauze de 10 secunde intre ele. 
      -incetarea alarmei - sunet continuu, cu durata de 2 minute.  
      Regulile de baza in caz de inundatie sunt: 
-sa se invete semnalele de alarmare transmise prin sistemul protectie civile; 
-sa se asculte informatiile oficiale si buletinele meteorologice; 
-sa se semnaleze autoritatilor locale inundatiile , alunecarile de teren si 
accidentele majore; 
-sa se pastreze la indemana un stoc provizoriu pentru cateva zile; 
-la  evacuare , este recomandat sa-si ia fiecare alimente pt. a le folosi pe 
drum.  
      In cazul in care esti surprins de viitura este recomandat a se incerca sa 
se ajunga, pe un loc cat mai ridicat, pentru evitarea pe cat posibil a 
impactului cu viitura. 
      In acest caz singura salvare este echipa de salvare , care dupa retragerea 
apelor vine in ajutor.  
      In cazul in care se ordona evacuarea din zonele afectate de inundatii , 
trebuie respectate urmatoarele reguli: 

 respectarea ordinii la evacuare stabilita: copii, batrani; bolnavi si in 
primul rand din zonele cele mai periclitate;  

 inainte de parasirea locuintei se va intrerupe alimentarea cu apa, 
gaze, energie electrica;  

 se scot toate animalele din gospodarii si se dirijeaza catre locurile care 
ofera protectie;  

 se are in vedere a se lua documentele personale , alimente , apa , 
trusa sanitara, mijloc de iluminat.  

      Pentru a se preveni bolile in zonele inundate , se intreprind masuri de 
vaccinare impotriva febrei tifoide si a hepatitei A, dezinfectarea cu var cloros 
a fantanilor , caselor si beciurilor in care a baltit apa . Consumul apei se 
face la 30 minute de la fierbere. Se pastreaza igiena corporala , se evita 
expunerea prelungita la frig, se anunta la telefon 112 simptomele de febra , 
dureri de burta, stare de voma. 
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   La nivelul oraşului  se va respecta planul de aparare impotriva 
inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale pe perioada 2018-2021. 
 
                       
      . 
                      C.      GRIPA AVIARA 
       
   In cazul in care cineva a remarcat ceva suspect in privinta imbolnavirii 
pasarilor de curte , are obligatia de a instinta autoritatile, prin transmiterea 
unor date referitoare la situatia din zona infectată; speciile de pasari 
afectate; numarul de pasari suspecte de boala; detalii privind amplasarea 
exploatatiei, existenta soselelor ori a drumurilor principale in apropiere, 
situatia meteorologica locală. 
      In cazul unui focar se aplica taierea sau uciderea integrala a pasarilor in 
efectivul afectat , ecarisarea carcaselor si a produselor provenite de la 
acestea , curatirea , dezinfectia. Repopularea se face dupa cel putin 21 zile. 
      Oraşul  dispune de un Cabinet Veterinar , care pentru prevenirea 
aparitiei bolii aplica normele stabilite in acest domeniu , are in componenta 
personal calificat in vederea prevenirii si izolarii posibilelor focare. 
                      D.       CUTREMURE  
 
       Din punct de vedere seismic orasul  se afla intr-o zona seismica 
D(conform normativului P 100-92), la nivelul unitatii administrativ-
teritoriale nesemnalandu-se in ultimii ani cutremure de intensitate care sa 
afecteze populatia si bunuri. 
      Totusi in caz de cutremur este indicat sa se ia urmatoarele masuri: 

 se cauta locul cel mai sigur din locuinta ,colturile interioare ale 
peretilor de rezistenta, golurile de sub usi; locurile de sub scheletul cladirii , 
mesele , paturile etc.  

 se verifica tavanele, acoperisul , cosurile reteaua electrica, tevile de 
gaze;  

 se ancoreaza mobila grea , dulapurile cu carti in asa fel ca in caz de 
cadere sa nu blocheze iesirea;  

 este un avantaj puterea de pastrare a luciditatii, aceasta aducandu-ti 
sanse mai multe sa scapi nevatamat.  
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                                                                                  ANEXA 6 

 
SISTEME EXISTENTE DE PREAVERTIZARE /AVERTIZARE A ATINGERII 

UNOR VALORI CRITICE SI DE ALARMARE A POPULATIEI IN CAZUL 
EVACUARII 

        
      In scopul prevenirii instalarii PANICII si pentru a se asigura realizarea 
masurilor de protectie si respectarea regulilor de comportare, populatia va fi 
informata despre situatia creata prin sisteme si mijloace tehnice de 
avertizare si alarmare publica. 
Mijloacele de avertizare şi alarmare specifice se instalează în locurile stabilite 
de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de serviciile de 
urgenţă profesioniste.  
Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi 
gratuit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio 
şi de televiziune, inclusiv prin satelit şi cablu, care operează pe teritoriul 
României, la solicitarea expresă a preşedinţilor/şefilor structurilor pentru 
situaţii de urgenţă. 
      În perioada predezastru se vor folosi toate mijloacele de transmisiuni 
existente: telefoanele de toate tipurile, fax, radiotelefoane fixe şi mobile, 
pentru transmiterea comunicatelor privind evoluţia undei de viitură, a 
direcţiilor de propagare a incendiilor, a urmarilor alunecarilor de teren, vor fi 
folosite toate mijloacele prin care se pot transmite informaţii cu privire la 
situaţia creată ,modul de protecţie , precum şi la modul de acţiune pentru 
limitarea şi lichidarea efectelor situatiei de urgenta . 
   Alarmarea populaţiei , instituţiilor publice şi operatorilor economici se 
realizează prin semnale acustice sau optice emise cu ajutorul mijloacelor de 
alarmare şi prin comunicări transmise pe posturile de radiodifuziune şi 
televiziune centrale şi locale , iar în cazul existenţei , şi prin staţiile de 
radioficare şi radioamplificare 
   Semnalele de alarmare acustice a populaţiei , instituţiilor publice şi 
operatorilor economici  sunt : alarmă aeriană , alarmă la dezastre , 
prealarmă aeriană , şi încetarea alarmei . 
   Durata fiecărui semnal este de două minute pentru toate mijloacele de 
alarmare , cu excepţia  
sirenelor cu aer comprimat  la care durata este de un minut.  
a) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE  se compune din  5 sunete a 16 
secunde fiecare , cu pauză de 10 secunde între ele .  
b) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr – un sunet continuu , 
de aceiaşi  intensitate , cu durata de 2 minute .  
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   La nivelul  oraşul Pecica  alarmarea populaţiei se face prin   sirena 
electronică, de 650 kw, care se află pe clădirea primăriei . 
      Pentru alarmarea populatie se pot folosi ca mod de alarmare secundar , 
clopotele  bisericilor ortodoxe, catolice  , greco-catolice , situate pe teritoriul  
localităţii.  
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                                  ANEXA 7 

 
TABEL CUPRINZAND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI 

SITUATII DE URGENTA (SEISM,INUNDATIE,ALUNECARE DE TEREN,ACCIDENT TEHNOLOGIC) 
 

Nr.  

Crt. 

Denumire obiectiv ( zonă )  Obiective afectate Cauza  

1 Zona nr.1 
 Bodrogul Vechi si teren arabil 
din zona localităţii 

  

  

 

 
Inundatii 

2 Zona nr.2 
Parcul 2 Bodrog, Parcul 3 
Parcul 2 Bodrog, Parcul 4 
Bodrog 

 Inundatii 

3 Zona nr.3-Balastiera SC 
ÎNFRĂŢIREA TOMOIOAGĂ  

  
 
 

Inundaţii 

4 Zona nr.4-Pădure aval Bodrog 
până la canalul Arad-Pecica 

  
 
 

Inundaţii 

5 Zona nr.5-Case din zona de 
intersecţie a digurilor Pecica şi 
Sântoma cu canalul Arad-
Pecica; 
-Cantoane silvice 
-Cantoane silvice Sântoma 

 
-20 gospodării 
 
 
 
-2 
-3 

Inundaţii 

6 Zona nr.6-Păşune aval canal 
Arad-Pecica 

 -101 ha Inundaţii 

7 Zona nr.7-Căsuţe de vacanţă 
Insula râului Mureş 

 Inundaţii 
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8 Zona nr.8-Baza sportivă Pecica   
 
 

Inundaţii 

9 Zona nr.9-Restaurant  cu 
anexe 

  
 
 

Inundaţii 

10 Zona nr.10-Pădurea Ghedeş şi 
păşune 

 -96 ha 
 
 

Inundaţii 

11 Zona nr.11-Gospădării din 
zona Alveg(str.414,420,421) 

 -7 gospădării 
 

Inundaţii 

12 Zona nr.12- Gospădării din 
zona Cimitirul 
Unguresc(str.231) 

 -7 gospădării 
 

Inundaţii 

13 Zona nr.13- Gospădării din 
zona Drumul 
Bătănii(str.219,220,221) 

  
-7 gospădării 
 

Inundaţii 

 Primarie  Cutremur 

 Liceul Teoretic "Gheorghe 
Lazăr" 

 Cutremur 

 Şcoala Primară Nr.1  Cutremur 

 Grădiniţa P.P. Pecica  Cutremur 

 Şcoala Gimnazială Nr.2 Pecica  Cutremur 

 SC LIDL DISCOUNT SRL  Cutremur 

 SC PROFI ROM FOOD SRL  Cutremur 

 SC PETROSANTANDER 
ROMANIA SRL 

 Cutremur, incendiu, explozie 

 SC CONPET SA PLOIESTI - 
RAMPA PECICA 

 Cutremur, incendiu, explozie 

 S.C. LUKOIL ROMANIA  
S.R.L. 

 Cutremur, incendiu, explozie 

  S.C. OSCAR  DOWNSTREAM  Cutremur, incendiu, explozie 

 S.C. INTERGLOBAL S.R.L.  Cutremur, epizootii 

 S.C. BANAT MILK SRL  Cutremur, epizootii 

 PFA GLADIS  Cutremur, epizootii 

 SC INTERVER SRL  Cutremur, epizootii 

 
      
 
 
 
 

ANEXA 9 
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       LOCURI/SPATII DE EVACUARE IN CAZ DE URGENTA SI DOTAREA 
ACESTORA 
 
      La nivelul oraşului  sunt localizate zone care în situaţii de urgenţă 
(inundaţii), tinand cont de evoluţia si gradul de pericol ,necesita evacuarea 
populatie , animalelor si bunurilor din zona afectata. 
      Oraşul  detine spatii , care in situatii de normalitate sunt destinate 
desfasurarii activitatilor institutiilor locale. 
      Astfel la nivelul oraşului exista  scoli ,  gradinite ,  camine culturale si  
săli de sport  care pot fi utilizate in situatii de urgenta ca si spatii de 
evacuare. 
 
 

POSIBILITĂŢI DE CAZARE COLECTIVĂ A POPULAŢIEI 
 
 
 

 
Denumire  

 
Adresa 

 
Nr. tel. 

 
Domeniul 

de 
activitate 

Liceu teoretic Gheorghe 
Lazăr 

str.2, nr. 37 0257/468084;   
învăţământ 

Şcoala gimnaziala nr. 2  str.2, nr. 176 0257/468088 învăţământ 

Şcoala cu cls.I-IV Turnu  nr. 316 0257/533008 învăţământ 

Casa de 
cultură„D.I.PETESCU” 

str.2, nr. 66 0257/469946  

Sala de sport  str.1, FN 0257/469936  

Sala Mica de Sport Str.401, nr. 25   

 
 
 
      Toate spatiile de cazare  a evacuaţilor de la nivelul oraşului  , sunt 
alimentate cu energie, apa, surse de caldura , aceste spatii nu au 
posibilitatea de cazarmament şi nici de pregătire a hranei, cu excepţia Şcolii 
Generale nr. 2, unde exista posibilitatea de preparare  şi servire  hranei 
pentru150 de persoane. 
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ANEXA 10 
 

RAPOARTE DE INFORMARE SI ANALIZA CATRE PREFECT 
CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE 

CE SE TRANSMIT ZILNIC PE TIMPUL PRODUCERII FENOMENELOR 
PERICULOASE 

  
      Rapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale 
(primării) la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de 
urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, pe 
timpul producerii fenomenelor periculoase 
Rapoartele operative vor cuprinde:  
   1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos 
(cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere 
a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al 
stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, 
scurgeri de pe versanţi, căderi de grindină, furtună, căderi masive de 
zăpadă, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, 
comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime 
istorice), pe unităţi administrative şi râuri, de la un raport la altul;  
   2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic).  
     

Model  
┌─────┬─────────────────┬─────────────────────────┬─

───────────────────────────┐  
│ │ Municipiul, │ │ │  
│ Nr. │ oraşul, │ │ │  

│crt. │comuna/localităţi│ Obiective afectate │ Cauzele afectării │  
│ │ aparţinătoare/ │ │ │  
│ │bazin hidrografic│ │ │  

├─────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─
───────────────────────────┤  

│ 1. │Comuna ..........│victime omeneşti │- revărsare râu, pârâu, │  
│ │ │- nr. case din care │vale nepermanentă │  

│ │ │• distruse │(nominalizarea lui) .......,│  
│ │ │• avariate │- blocaje de gheţuri │  

│ │ │- nr. anexe gospodăreşti │- scurgeri de pe versanţi │  
│ │ │- nr. obiective socio- │- băltiri, ape interne │  

│ │ │economice (se menţionează│- grindină, furtună, căderi │  
│ │ │şcoala, grădiniţa, │masive de zăpadă, depuneri │  

│ │ │spitalul, biserica, etc.)│de gheaţă şi chiciură, etc. │  
│ │ │- nr. poduri şi podeţe │- rupere dig râu, avariere │  

│ │ │- km DN │baraj, etc. │  
│ │ │- km DJ+DC │- etc. │  
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│ │ │- km drum forestier │ │  
│ │ │- ha teren agricol │ │  

│ │ │- km reţele de alimentare│ │  
│ │ │cu apă │ │  

│ │ │- nr. fântâni │ │  
│ │ │- animale moarte │ │  

│ │ │- nr. construcţiilor │ │  
│ │ │hidrotehnice (denumirea │ │  

│ │ │lor şi deţinătorul) │ │  
│ │ │- reţele electrice │ │  
│ │ │- reţele telefonice │ │  

└─────┴─────────────────┴─────────────────────────┴─
───────────────────────────┘  

    3. măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, 
forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, 
alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate, 
modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor, volume acumulate în acumulările 
permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivaţii de 
ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, 
capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea 
deciziilor, etc.  
   4. măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea 
controlată a digurilor, evacuarea apelor din incinte, etc.)  
   5. construcţii hidrotehnice afectate  
   6. valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii 
de urgenţă.  
Rapoartele operative sunt semnate de către preşedintele Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă (primarul localităţii).  

 
CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ  

 
privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale  
Din localitatea ........... perioada ........... 

             Rapoartele de sinteză se întocmesc de către comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă şi se transmit centrului operativ al sistemului de 
gospodărire a apelor şi la centrul operaţional al inspectoratului pentru 
situaţii de urgenţă judeţean, în termen de maxim 30 de zile de la producerea 
fenomenelor.  
             Rapoartele de sinteză se întocmesc pe baza constatărilor efectuate 
la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari şi validate de 
către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii, agricol, drumuri, 
reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din 
aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale 
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"Apele Române" (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme 
Hidrotehnice).  
             Raportul de sinteză va conţine:  
   1. evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile 
caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute-precipitaţii maxime 
înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de 
apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice 
de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de 
calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, viteze ale vântului, 
diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zăpadă, etc.), 
precum şi producerea şi evoluţia poluării accidentale;  
   2. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, 
măsuri de intervenţie operativă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, 
funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea 
fluxului informaţional cu ţările vecine);  
   3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluărilor accidentale-pagube fizic şi 
valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după modelul de mai jos:  
    
Model:  
┌────────────────────┬──────────────────────

─────────────────┬─────────────────┐  
│Municipiul, oraşul, │ Obiective afectate │ │  
│ 
comuna/localităţi ├────────────────────────────┬──────

────┤Cauzele afectării│  
│ aparţinătoare │ fizic │ valoric │ │  
│ │ │(mil. lei)│ │  
├────────────────────┼──────────────────────

──────┼──────────┼─────────────────┤  
│ │- victime omeneşti │ │- revărsare râu, │  
│ │- nr. case din care │ │pârâu, vale │  
│Satul ........ │• distruse  │ │nepermanentă │  
│ │• avariate │ │(nominalizarea │  
│ │- nr. anexe gospodăreşti │ │lui) .... │  
│ │- nr. obiective │  │- blocaje de │  
│ │socio-economice (se │ │gheţuri │  
│ │menţionează şcoala, │ │- scurgeri de pe │  
│ │grădiniţa, spitalul, │ │versanţi │  
│ │biserica, etc.) │ │- băltiri, ape │  
│ │- nr. poduri şi podeţe │ │interne, etc. │  
│ │- km DN │ │- evacuări din │  
│ │- km DJ+DC │ │lacuri de │  
│ │- km drum forestier │ │acumulare │  
│ │- ha teren agricol │ │- grindină, │  
│ │- km reţele de alimentare │ │furtună, căderi │  
│ │cu apă │ │masive de │  
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│ │- nr. fântâni │ │zăpadă, depuneri │  
│ │- animale moarte │ │de gheaţă şi │  
│ │- nr. construcţiilor │ │chiciură, etc. │  
│ │hidrotehnice (nominalizare: │ │- rupere dig │  
│ │dig, râu ... reg. râu, etc.,│ │râu, avariere │  
│ │deţinător) │ │baraj, etc. │  
│ │- reţele electrice │ │- etc. │  
│ │- reţele telefonice │ │ │  
├────────────────────┼──────────────────────

──────┼──────────┼─────────────────┤  
│TOTAL UNIT ADM TERIT│- victime omeneşti │ │Valoare │  
│Nr. total localităţi│- nr. case din care │ │(mil. lei) │  
│afectate │• distruse │ │ │  
│ │• avariate │ │ │  
│ │- nr. anexe gospodăreşti │ │  │  
│ │- nr. obiective │ │ │  
│ │socio-economice │ │ │  
│ │- nr. poduri şi podeţe │ │ │  
│ │- km DN │ │ │  
│ │- km DJ+DC │ │ │  
│ │- km drum forestier │ │ │  
│ │- ha teren agricol │ │ │  
│ │- km reţele de alimentare │ │ │  
│ │cu apă │ │ │  
│ │- nr. fântâni │ │ │  
│ │- animale moarte │ │ │  
│ │- nr. construcţiilor │ │ │  
│ │hidrotehnice │ │ │  
│ │- reţele electrice │ │ │  
│ │- reţele telefonice │ │ │  
└────────────────────┴──────────────────────

──────┴──────────┴─────────────────┘  
Pierderile de vieţi omeneşti se vor menţiona nominal, cu specificarea 
împrejurărilor în care au survenit;  
   4. comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor din administrarea primăriilor.  
   5. raportul se semnează de către preşedintele comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă.  
 
 

 
ANEXA 11 
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SITUATIA RESURSELOR, TABELUL CU STOCUL DE MIJLOACE SI 
MATERIALE EXISTENTE. 

 
  

Nr. 
crt
. 

 
Denumirea materialelor, 

utilajelor 
şi mijloacelor de transport 

 
U. 
M. 

 
C a n t i t a t i   

                                                                
Necesar    Existent     De 

                            
completat 

De unde se 
acopera 

deficitul din 
col.5. în 

per.de interv. 
operative  

0 1 2 3 4 5 6 
          A. Materiale de aparare 
1. Saci de 50/80 cm pentru 

pământ 
buc 

400 
1000   

2. Drujbe buc 1 1 0  
3. Aparat foto buc 1 1 0  
4. Radiotelefoane fixe, 

modemuri 
buc 4 4 0  

5. Telefoane mobile buc 4 4 0  
6. Sirene, difuzoare pentru 

alarme 
buc 2 1 1  

7. Calculatoare PC, faxuri, 
modem 

buc 1 1 0  

8. Grupuri electrogene cu anexe buc 2 1 1  
9. Reflectoare buc 24 4 20  
10
. 

Motocositoare buc 2 2 0  

11
. 

Utilaje terasiere cu piese de 
schimb 
buldozer + excavator 

buc 1 1 0  

12
. 

Trusă medicală de prim 
ajutor 

buc 2 3 0  

13 Vidanje buc 1 1 0  
 
 

ANEXA 12 
 

REGULI DE COMPORTARE A POPULATIEI IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUATII DE 
URGENTA 

 
      Prin toate mijloacele de care se dispune , afişe , pliante, etc. se vor aduce 
la cunoştinţa populaţie regulile de comportare în situatii de urgenţă  
 
IN CAZ DE INCENDIU  

 COMPORTATI-VA CU CALM SI RESPECTATI REGURILE SI MASURILE INDICATE IN 
ASEMENEA SITUATIE;  
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 DACA PENTRU SALVAREA OAMENILOR, TREBUIE SA TRECETI PRIN INCAPERI 
INCENDIATE, PUNETI PE CAP O PATURA UMEDA;  

 DESCHIDE-TI CU PRUDENTA USILE, DEOARECE AFLUXUL RAPID DE AER, 
PROVOACA CRESTEREA RAPIDA A FLACARILOR;  

 PRIN INCAPERILE CU FUM DENS DEPLASATI-VA TARAS SAU APLECATI;  
 STRIGATI VICTIMELE (COPIII DE REGULA SE ASCUND SUB PATURI, IN 

DULAPURI,ETC.), GASITI-LE SI SALVATI-LE;  
 DACA VI SE APRINDE IMBRACAMINTEA, NU FUGITI; CULCATI-VA PE PAMANT 

SI ROSTOGOLITI-VA;  
 ASUPRA OAMENILOR CARORA LI S-A APRINS IMBRACAMINTEA, ARUNCATI UN 

PALTON,O PATURA SAU CEVA CARE II ACOPERA ETANS;  
 IN CAZUL STINGERII INCENDIULUI FOLOSITI STANGATOARE, APA, NISIP, PAMANT, 

INVELITORI, ETC.;  
 DACA ARDE SUPRAFATA VERTICALA,APA SE ARUNCA DE SUS IN JOS;  
 LICHIDELE INCENDIARE SE STING PRIN ACOPERIRE CU NISIP,PAMANT,CUVERTURI 

GRELE;  
 INSTALATIILE ELECTRICE SE STING NUMAI DUPA INTRERUPEREA PREALABILA A 

SURSELOR DE ENERGIE;  
 IESITI DIN ZONA INCENDIARA IN DIRECTIA DINSPRE CARE BATE VANTUL;  
 BOMBELE INCENDIARE DE AVIATIE SE STING PRIN ACOPERIREA CU PAMANT SAU 

PRIN SCUFUNDARE IN BUTOAIE (GALETI DE APA);  
 PICATURILE DE NAPALM, CAZUTE PE IMBRACAMINTE SE STING PRIN ACOPERIREA 

LOCULUI RESPECTIV CU IMBRACAMINTE SUBTIRE, LUT SAU NISIP;  
 AMESTECURILE PE BAZA DE FOSFOR SAU SODIU SE STING PRIN IZOLAREA 

ACESTORA DE AERUL INCONJURATOR PRIN ACOPERIRE CU PAMANT,NISIP, ACOPERIRI 
ETANSE (PALTON,PATURI,ETC.)  

 
IN CAZ DE INUNDATII 
DACA AVETI TIMP LUATI URMATOARELE MASURI:  
-ADUCETI IN CASA UNELE LUCRURI SAU PUNETI-LE CULCATE LA PAMANT INTR-UN LOC 
SIGUR (MOBILA DE CURTE, UNELTE DE GRADINA SAU ALTE OBIECTE CARE SE POT MUTA SI 
CARE POT FI SUFLATE DE VANT SAU LUATE DE APA) ; 
-BLOCATI FERESTRELE ASTFEL INCAT SA NU FIE SPARTE DE VANTURI PUTERNICE, DE APA, 
DE OBIECTE CARE PLUTESC SAU DE ALUVIUNI; 
-EVACUATI ANUMALELE SI BUNURILE DE VALOARE IN LOCURI DE REFUGIU, DINAINTE 
CUNOSCUTE; 
-INCUIATI USILE SI FERESTRELE DUPA CE INCHIDETI APA,GAZUL SI INSTALATIILE 
ELECTRICE; 
-NU STOCATI SACI DE NISIP PE PARTEA DIN AFARA PERETILOR; MAI BINE PERMITETI APEI 
DE INUNDATIE SA CURGA LIBER PRIN FUNDATIE ,SAU DACA SUNTETI SIGUR CA VETI FI 
INUNDATI PROCEDATI SINGUR LA INUNDATIA FUNDATIEI; 
DACA INUNDATIA ESTE IMINENTA PROCEDATI ASTFEL:  
-MUTATI OBIECTELE CARE SE POT MISCA IN PARTEA CEA MAI DE SUS A CASEI; 
DECONECTATI APARATELE ELECTRICE SI IMPREUNA CU INTREAGA FAMILIE PARASITI 
LOCUINTA SI DEPLASATI-VA SPRE LOCUL DE REFUGIU(ETAJE 
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SUPERIOARE,ACOPERISURI,INALTIMI SAU ALTE LOCURI DOMINANTE) CARE NU POT FI 
ACOPERITE DE NIVELUL COTELOR MAXIME ALE APELOR; 
-IN CAZUL IN CARE SUNTETI SURPRINS IN AFARA LOCUINTEI(PE STRAZI, SCOLI, PARCURI 
SALI DE SPECTACOLE,AUTOGARI,ETC.) ESTE NECESAR SA RESPECTATI CU STRICTETE 
COMUNICARILE PRIMITE SI SA VA INDREPTATI SPRE LOCURILE DE REFUGIU CELE MAI 
APROPIATE. 
IN CAZUL IN CARE SE TRECE LA EVACUARE   

 RESPECTATI ORDINEA DE EVACUARE STABILITA:COPII, BATRANI,BOLNAVI SI IN 
PRIMUL RAND, ZONELE CELE MAI PERICULOASE;  

 INAINTE DE PARASIREA LOCUINTEI INTRERUPETI INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU 
APA, GAZE, ENERGIE ELECTRICA SI INCHIDETI FERESTRELE;  

 SCOATETI ANIMALELE DIN GOSPODARIE SI DIRIJATI-LE CATRE LOCURILE CARE 
OFERA PROTECTIE;  

 LA PARASIREA LOCUINTEI LUATI DOCUMENTELE PERSONALE SI, O REZERVA DE 
ALIMENTE, APA, TRUSA SANITARA, UN MIJLOC DE ILUMINAT, UN APARAT DE RADIO,IAR PE 
TIMP FRIGUROS SI IMBRACAMINTE MAI GROASA;  

DUPA SOSIREA LA LOCUL DE REFUGIU, COMPORTATI-VA CU CALM, OCUPATI LOCURILE 
STABILITE, PROTEJATI SI SUPRAVEGHEATI COPIII, RESPECTATI MASURILE STABILITE. 
LA REINTOARCERA ACASA RESPECTATI URMATOARELE  

 NU INTRATI IN LOCUINTA IN CAZUL IN CARE ACEASTA A FOST AVARIATA SAU A 
DEVENIT INSALUBRA;  

 NU ATINGETI FIRELE ELECTRICE;  
 NU CONSUMATI APA DIRECT DE LA SURSA, CI NUMAI DUPA CE A FOST FIARTA;  
 CONSUMATI ALIMENTE NUMAI DUPA CE AU FOST CURATATE, FIERTE SI DUPA CAZ, 

CONTROLATE DE ORGANELE SANITARE ;  
 NU FOLOSITI INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU APA,GAZE,ELECTRICITATE, DECAT 

DUPA APROBAREA ORGANELOR DE SPECIALITATE;  
 ACORDATI AJUTOR VICTIMELOR SURPRINSE DE INUNDATII;  
 EXCUTATI LUCRARI DE INLATURARE A URMARILOR INUNDATIEI, DEGAJAREA 

MALULUI, CURATIREA LOCUINTEI SI MOBILIERULUI, DEZINFECTAREA 
INCAPERILOR,REPARAREA AVARIILOR SPRIJINITI MORAL SI MATERIAL OAMENII AFECTATI 
DE INUNDATII PRIN GAZDUIRE, DONARE DE BUNURI MATERIALE,ALIMENTE,MEDICAMENTE.  

IN CAZUL DESCOPERIRII MUNITIILOR NEEXPLODATE  

 NU LE ATINGETI;  
 NU LE LOVITI SAU MISCATI;  
 NU LE INTRODUCETI IN FOC;  
 NU INCERCATI SA DEMONTATI FOCOASELE SAU ALTE ELEMENTE COMPONENTE;  
 NU LASATI COPII SA SE JOACE CU ASEMENEA COMPONENTE;  
 NU RIDICATI, NU TRANSPORTATI SAU INTRODUCETI MUNITIILE NEEXPLODATE IN 

INCAPERI, LOCUINTE SAU GRAMEZI DE FIER VECHI;  
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 IN ZONELE UNDE SE PRESUPUNE CA AR EXISTA MUNITII NEEXPLODATE NU 
EXECUTATI LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE, SAPATURI MANUALE, NU APRINDETI 
FOCUL SI INTERZICETI CIRCULATIA VEHICULELOR, OAMENILOR SI ANUMALELOR;  

 CAND SE EXECUTA LUCRARI SI SE DEPISTEAZA , CU OCAZIA SAPATURILOR, MUNITII 
NEEXPLODATE, SE SISTEAZA IMEDIAT LUCRARILE, SE INDEPARTEAZA INTREGUL 
PERSONAL DIN ZONA PERICULOASA SI SE ANUNTA ORGANELE DE INTERVENTIE;  

 CAND LUATI LA CUNOSTINTA DESPRE EXISTENTA LOR, ANUNTATI IMEDIAT 
ORGANUL DE POLITIE CEL MAI APROPIAT SAU INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA.  

 

 

IN CAZ DE CUTREMUR 

 PASTRATI-VA CALMUL, NU INTRATI IN PANICA ;  
 INCHIDETI SURSELE DE FOC ;  
 DESCHIDETI USILE SI DEPARTATI-VA DE FERESTRE SAU BALCOANE ;  
 ADAPOSTITI-VA SUB O GRINDA, LANGA UN PERETE DE REZISTENTA, TOC DE USA, 

SUB BIROU SAU O MASA SOLIDA ;  
 NU FUGITI PE USA, NU SARITI PE GEAM, NU ALERGATI PE SCARI , NU UTILIZATI 

LIFTUL ;  
 DACA SUNTETI PE STRADA, DEPARTATI-VA DE CLADIRI, STALPI SAU ALTE OBIECTE 

AFLATE IN ECHILIBRU PRECAR, DEPLASATI-VA CAT MAI DEPARTE DE CLADIRI,FERITI-VA DE 
CADEREA TENCUIELILOR, COSURILOR, PARAPETELOR, EVITATI AGLOMERATIA, NU 
ALERGATI ;  

 NU BLOCATI STRAZILE, LASATI CALE LIBERA PENTRU MASINILE SALVARII, 
POMPIERILOR, ECHIPELOR DE IN TERVENTIE ;  

 IMEDIAT SI RAMANETI IN MASINA ;  
 CAND MASINA ESTE STATIONATA LANGA CLADIRE, 

ESTE BINE SA PARASITI MASINA IMEDIAT SI SA VA INDEPARTATI DE ACEASTA ;  
 ASCULTATI NUMAI ANUNTURILE POSTURILOR DE RADIO SI TELEVIZIUNE SI 

RECOMANDARILE  

   ORGANELOR IN DREPT. 
   DUPA CUTREMUR  

 NU PARASI IMEDIAT LOCUL IN CARE TE AFLI ;  
 LA PARASIREA LOCUINTEI LUATI ACTELE DE IDENTITATE, UN MIJLOC DE 

ILUMINAT, UN APARAT DE RADIO SI OBIECTE PERSONALE ;  
 INCHIDE INSTALATIA DE GAZ SI ELECTRICA ;  
 NU FOLOSI FOC DESCHIS ;  
 DACA S-A DECLANSAT UN INCENDIU INCEARCA SA-L STINGI ;  
 ANUNTA SERVICIILE SPECIALE DE INTERVENTIE ;  
 ACORDA PRIMUL AJUTOR CELOR AFECTATI ;  
 CALMEAZA PERSOANELE INTRATE IN PANICA SAU SPERIATE, IN SPECIAL COPIII;  
 IMBRACA-TE CORESPUNZATOR ANOTIMPULUI ;  
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 DUPA SEISM PARASESTE CU CALM CLADIREA FARA A LUA LUCRURI 
INUTILE, VERIFICA MAI INTAI SCARA SI DRUMUL DE IESIRE ;  

 DA PRIORITATE CELOR RANITI,COPIILOR, BATRANILOR SI FEMEILOR ;  
 NU ATINGE CONDUCTORII ELECTRICI SAU ALTE INSTALATII ELECTRICE.  
 COMBATE ZVONURILE, STIRILE FALSE, PANICA SI DEZORDINEA ;  
 EVITA, PE CAT POSIBIL, CIRCULATIA PE STRAZI ;   
 AJUTA ECHIPELE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE, RESPECTAND DISPOZITIILE 

ACESTORA 

                                                                                     
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                                                                          Tabel A 
 

1. TABEL  PRIVIND  COMPONENŢA  CLSU    
 

                                                                                                                 
 

Nr. 
crt
. 

Numele şi prenumele Poziţia Responsabilitatea   
în  CLSU       

Obs. 

1. Antal Petru Preşedinte organizarea şi conducerea 
activităţilor de apărare a 
vieţii,a bunurilor materiale şi 
a mediului înconjurător şi 
stabilirea măsurilor tehnice 
şi organizatorice specifice 

Primarul oraşului 
 

2. Stanoiov Miodrag Vicepreşedint
e 

 avertizarea populaţiei, a 
instituţiilor şi agenţilor 
economici din zonele de 
pericol şi organizarea 
evacuării acestora  

Viceprimarul oraşului 
 

3. Mot Adela Membru transmiterea datelor şi 
informaţiilor referitoare la 
situaţia de urgenţă precum 
şi evoluţia şi consecinţele 
acesteia la  CJSUA 

Secretara oraşului 
 

4. Velici Monica Membru coordonarea acţiunilor în 
scopul asigurării protecţiei 
populaţiei,a bunurilor 
materiale,a valorilor 
culturale şi a factorilor de 
mediu 

Administrator public 
al orasului 

5. Dudaş Donică 
Mihaela 

Membru coordonarea acţiunilor în 
scopul asigurării protecţiei 
populaţiei,a bunurilor 
materiale,a valorilor 
culturale şi a factorilor de 
mediu ; asigurarea utilajelor  
necesare, echipelor şi 
formaţiuni de intervenţie 

Inspector protecţie 
civilă si Coordonator 
SVSU Pecica 

6. Munteanu Iulian Membru asigurarea ordinii şi 
disciplinei publice 

Şef  Poliţie oraş  
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7. Marginea Valer Membru asigurarea pazei bunurilor 
materiale şi disciplinei 
publice 

Sef Serviciu la Poliţie 
Locala   

8. Imbroane Sorin Membru asigurarea bunei funcţionări 
a curentului electric  

Maistru Electrician 
Enel Distribuţie 
Banat, Sef FL Pecica 

9. Carigoiu Dumitru Membru asigurarea bunei funcţionări 
a gazului metan 

Sef punct de lucru 
EON GAZ 

10
. 

Brade Ionel Membru participarea la acţiunile de 
apărare, coordonarea 
echipelor de  intervenţie în 
teren 

Şef Serviciu apă-
canal SC Compania 
de Apă Arad SA 

11
. 

Trifon Catalin Membru participarea la acţiunile de 
apărare, coordonarea 
echipelor de intervenţie în 
teren 

Responsabil HSEQ 
Conpet S.A Ploiesti 

12
. 

Sas Aurel Membru participarea la acţiunile de 
apărare, coordonarea 
echipelor de intervenţie în 
teren 

Reprezentant SGA 
Arad 

13
. 

Toth Daniel Membru centralizarea solicitărilor de 
resurse necesare pentru 
îndeplinirea funcţiilor de 
sprijin pe timpul situaţiilor 
de urgenţă şi face 
propuneri pentru asigurarea 
lor  

Director Liceul 
Teotetic Gh. Lazăr  

14
. 

 Bacsilla Eszter Membru adăpostirea populaţiei Director  Şcoala 
Gimnazială nr.2 

15
. 

Pete Eugenia Membru asigurarea protecţiei 
valorilor culturale şi 
adăpostirea populaţiei 

Director Casa de 
Cultură  

16
. 

Csepella Ioan Membru monitorizarea acţiunilor de 
protecţie civilă 

Preşedinte Înfrăţirea 

17
. 

Sabău Gheorghe Membru asigurarea utilajelor  
necesare acţiunilor de 
apărare 

Director SC SAB 
SRL 

18
. 

Lengyel Ioan  Dorian Membru adăpostirea populaţiei  Sef serviciu Baze 
sportive 

19
. 

Lazăr Mircea Membru alarmarea populaţiei şi 
distribuirea de materiale de 
apărare împotriva 
dezastrelor 

Inspector de 
specialitate 

20 Lovas Lorand Membru participarea la acţiunile de 
apărare, coordonarea 
echipelor de intervenţie în 
teren 

Şef Ocolul Silvic 
Ceala-sector  

21
. 

Siclovan Ioan Membru participarea la acţiunile de 
apărare, coordonarea 
echipelor de intervenţie în 
teren 

Şef Sectie 
transporturi feroviare 
Nadlac-Pecica 

22
. 

Cronţ Gh. Ioan Membru asigurarea utilajelor  
necesare acţiunilor de 
apărare 

Director SC West 
Eurotrans SRL 

23 Luculescu Mariana Membru asigurarea utilajelor   Şef serviciu 
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. necesare, echipe şi 
formaţiuni de intervenţie 

gospodarire 
comunala si 
salubrizare Pecica 

24 Boldizsar Stefan Consultant expertizarea şi evaluarea 
pagubelor produse 

Sef serviciu impozite 
si taxe 

25 Dragos Elisabeta Consultant expertizarea şi evaluarea 
pagubelor produse 

Sef Serviciu Buget-
contabilitate Primăria  

26 Mladin Teodora Consultant asigurarea documentaţiei 
tehnice de specialitate 

Şef Serviciu   
Registru agricol si 
cadastru 

         
27 Palfi  Eniko Consultant acordarea de ajutor medical 

de urgenţă 
Medic primar 
medicina generala 

 
               
        3.TABEL  MODUL  DE  ANUNŢARE CLSU   
 
 
Nr.c
rt. 

Numele şi 
prenumele 

Responsabilitatea în CLSU Telefon 
serviciu 

Telefon 
acasă 

Telefon 
mobil 

1. ANTAL PETRU organizarea şi conducerea 
activităţilor de apărare a 
vieţii,a bunurilor materiale şi a 
mediului înconjurător şi 
stabilirea măsurilor de 
protecţie civilă 

0257/468323 0257/469773  
 
0741018455 

2. STANOIOV 
MIODRAG 

asigură înştiinţarea şi 
alarmarea populaţiei şi 
organizează evacuarea 
acesteia,a angajaţilor, a 
colectivităţilor de animale 

0257/468323  0755086770 
0744627243 

3. MOT ADELA transmiterea datelor şi 
informaţiilor referitoare la 
situaţia de urgenţă precum şi 
evoluţia şi consecinţele 
acesteia la  CJSUA 

0257/468323 0357/809611 0744380539 

                                                                   
 

 

                                                                                                                                     Tabel B                                   

CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA 

0. Numele si prenumele Functia in COAT Functia la locul de munca Telefon:serviciu si mobil 
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                                                                                                           Tabel C 
 

DETALIERE FUNCŢII PERSONAL VOLUNTAR ÎNCADRAT LA 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 
COMPARTIMENT PREVENIRE 

Nr.crt. Numele si prenumele Funcţia 
1. DUDAS DONICA MIHAELA Coordonator  SVSU  
2. MOLDOVAN SILVIU Şef formaţie 
3. MEGYES PETRU Ajutor şef formaţie 
4. HORVATH ROBERT Şef grupă; tehnician PSI;  
5. CUPCEA NARCIS DARIUS Servant 
6. VLASIN DUMITRU Servant 
7. GLADIS EMANUEL Şervant II 

 
SERVANŢI   ŞOFERI  LA TOATE ECHIPELE 
 

Nr.crt. Numele si prenumele 
1. MOLDOVAN SILVIU 
2. MEGYES PETRU 
3. TOT ŞTEFAN 
4. JUNCAN CLAUDIU 

      5. NAGY IOAN 
 
 
 
DETALIERE FUNCŢII PERSONAL VOLUNTAR 
 

Nr.crt. Numele si prenumele Funcţia Echipa 
1. GORGAN DANIEL Şef grupă  

 
INTERVENŢIE 

2. LAZAN DENIS Servant 
3. GLADIŞ EMANUEL PETRU Servant 
4. HEDEŞAN FLORIN IONEL Şef grupă  

 
1. 

 
STANOIOV MIODRAG 

 
Responsabil cu planificarea 
activităţilor 

 
Viceprimar 

0257/468323 
0755086770 
 
 

2. DUDAS DONICA MIHAELA Şef COAT  Inspector protecţie civilă 0257/468323 
0754900783 

3. LAZĂR  MIRCEA Responsabil cu probleme de 
logistică 

Inspector de specialitate 0257/468323 
0740143198 

4. KRISTOF EDINA Registrator – secretar - dactilograf Consilier 0257/468323 
0746244617 

5. MOLDOVAN SILVIU Personal cu atribuţii pe linia 
asigurării funcţiilor de sprijin 

Şef Formaţie pompieri  0257/468086 
0741103012 

6. LUCULESCU MARIANA Personal cu atribuţii pe linia 
asigurării funcţiilor de sprijin 

Şef serviciu gospodarire 
comunala si salubrizare  

0257/468323 
0741185295 

7. LENGYEL IOAN DORIAN Personal cu atribuţii pe linia 
asigurării funcţiilor de sprijin 

Sef serviciu bazev sportive 0740025398 
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5. VLASIN DUMITRU Servant  
TRANSMISIUNI - 

ALARMARE 
6. HEDESAN ANDREI Servant 

7. HORVAT ROBERT Şef grupă  
 

DEBLOCARE – 
SALVARE 

8. CUPCEA NARCIS DARIUS Servant 
9. ANTON IONUT Servant 

10. MEGYES PETRU Şef grupă  
 

EVACUARE 
11. GYORGY  TURI VILMOS Servant 
12. KONDRAT RĂZVAN Servant 
13. BRIE CATALIN Rezerva 

    

 

 
   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR                                   
BARTOK ANDRAS                                                         MOŢ ADELA 

 

 

 

                                                                         
 
 
 
 
 


