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NESECRET

OBIECTIVE:
1) Monitorizarea permanentă a zonelor cu riscuri generatoare de situații de urgență pe
teritoriul județului, cu accent pe componenta preventivă și de educare a populației;
2) Asigurarea

unei cooperări

interinstituționale

proactive

între

componentele

Comitetului Județean și ale comitetelor locale în vederea gestionării în comun a
situațiilor de urgență;
3) Constituirea unui stoc de materiale/echipamente pentru structurile M.A.I. care
acţionează pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, pe tipuri de risc;
4) Întreţinerea şi modernizarea infrastructurii existente, precum și realizarea unor
lucrări de amenajare a teritoriului și îmbunătățiri funciare;
5) Demersuri pentru obţinerea fondurilor financiare necesare refacerii obiectivelor
afectate de situaţiile de urgenţă produse;
6) Instruirea/implicarea activă a primarilor, în calitate de președinți ai CLSU, precum și

a membrilor CLSU, în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse la
nivel local;
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

TERMEN

Monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
produse la nivel judeţean.

Membrii CJSU
Grupul de suport tehnic
(în funcţie de tipul de
risc care a generat
situaţia de urgenţă)

Permanent

Asigurarea condiţiilor tehnice, a personalului de
specialitate pentru îndeplinirea funcţiilor de
sprijin, repartizate conform prevederilor legale, Membri CJSU
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă.
Reactualizarea componenţei Comitetului Judeţean Preşedinte CJSU
pentru Situaţii de urgenţă şi a Grupurilor de suport Secretariat
Tehnic
tehnic
Permanent
Preşedinte CJSU
Întocmirea şi aprobarea Planului de pregătire în Inspectoratul
pentru
domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Sălaj. Situaţii de urgenţă
,,Porolissum” Sălaj
Analiza periodică a situaţiei participării la Preşedinte CJSU
pregătire a personalului planificat şi dispunerea
pentru
măsurilor
necesare
pentru
remedierea Inspectoratul
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Permanent

Trimestrial

Ianuarie

Semestrial

NESECRET

Nr.
Crt.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

deficienţelor.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TERMEN

Situaţii de urgenţă
,,Porolissum” Sălaj

Numirea unor comisii de evaluare şi constatare a
Preşedinte CJSU
pagubelor produse pe teritoriul judeţului.
Persoanele
Participarea în comisii de evaluare şi constatare a
nominalizate
prin
pagubelor produse pe teritoriul judeţului.
ordinul prefectului.
Preşedinte CJSU
Şefii grupurilor de
Coordonarea acţiunilor de intervenţie în zonele suport tehnic (în funcţie
afectate de situaţii de urgenţă.
de tipul de risc care a
generat
situaţia de
urgenţă)
Informarea Comitetului naţional pentru Situaţii de
Secretariat Tehnic
Urgenţă despre activitatea CJSU
Permanent
Pregătirea
documentelor
pentru
şedinţele
Secretariat Tehnic
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Permanent
Preşedintele CJSU
Întocmirea şi aprobarea Planului judeţean pentru
Vicepreşedintele CJSU
asigurarea resurselor umane, materiale şi
Membrii CJSU
financiare necesare gestionării situaţiilor de
Secretariat
Tehnic
urgenţă pe anul 2018.
Permanent
Președinte CJSU
Vicepreședinte CJSU
Reactualizarea Planului județean de analiză și
Membrii CJSU
acoperire a riscurilor
Secretariat
Tehnic
Permanent
Grupul de suport tehnic
pentru
gestionarea
situațiilor de urgență
generate de incendii
Președintele CJSU
Întocmirea și aprobarea Planului de măsuri pentru Membrii CJSU
perioada sezonului estival 2018
Secretariat
Tehnic
Permanent
Președinte CJSU
Întocmirea și aprobarea Planului de activitate al Vicepreședinte CJSU
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Membrii CJSU
pentru anul 2019
Secretariat
Tehnic
Permanent
Președinte CJSU
Vicepreședinte CJSU
Grupul de suport tehnic
Întocmirea și aprobarea Planului de măsuri pentru
pentru
gestionarea
perioada sezonului rece 2018-2019
situațiilor de urgență
specifice
sezonului
rece.
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După
producerea
situaţiilor de
urgenţă

La producerea
situaţiilor de
urgenţă

Trimestrial
Semestrial sau
la nevoie

Trimestrul I

Trimestrul II

Mai

Noiembrie

Octombrie

NESECRET

Nr.
Crt.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL
Secretariat
Permanent

17.

Controlul și îndrumarea activității desfășurate de
Comitetele Locale pentru Situații de Urgență.
Instruirea șefilor SVSU privind modul de
întocmire și completare a documentelor de
planificare, organizare, desfășurare și finalizare a
activității de prevenire a situațiilor de urgență.

18.

Coordonarea exercițiului pentru antrenarea
structurilor de intervenție la stingerea incendiilor
izbucnite la obiective din industria de prelucrarea
lemnului – SC SIMEX SA Șimleu Silvaniei

19.

Coordonarea exercițiului pentru antrenarea
structurilor de intervenție la stingerea incendiilor
izbucnite la obiective din industria chimică – SC
WEST CO SRL Crișeni

20.

Coordonarea exercițiului pentru antrenarea
structurilor de intervenție ca urmare a producerii
unui incendiu, în urma unui cutremur de pământ –
Parcul Industrial Jibou

21.

Coordonarea exercițiului pentru antrenarea
structurilor de intervenție la stingerea incendiilor
izbucnite la obiective din industria chimică – SC
Michelin SA Zalău, punct de lucru Zalău

22.

Monitorizarea stării de funcționare a căilor de
comunicație în timpul dezastrului și postdezastrului

23.

Desfășurarea unor activități specifice
informare, cu sprijinul mass-media locală,

de

24.

transmiterea

și

informărilor,

atenționărilor

Tehnic

Inspectoratul
pentru
Situații de Urgență
,,Porolissum” Sălaj
Șefii Grupurilor de
suport tehnic
Inspectoratul
pentru
Situații de Urgență
,,Porolissum” Sălaj
Grupul de suport tehnic
pentru
gestionarea
situațiilor de urgență
generate de incendii
Inspectoratul
pentru
Situații de Urgență
,,Porolissum” Sălaj
Grupul de suport tehnic
pentru
gestionarea
situațiilor de urgență
generate de incendii
Inspectoratul
pentru
Situații de Urgență
,,Porolissum” Sălaj
Grupul de suport tehnic
pentru
gestionarea
situațiilor de urgență
generate de cutremure
de pământ
Inspectoratul
pentru
Situații de Urgență
,,Porolissum” Sălaj
CJSU-Grupul de suport
tehnic
pentru
gestionarea situațiilor
de urgență generate de
incendii
Grupul de suport tehnic
pentru
gestionarea
situațiilor de urgență
sezonului rece.
Inspectoratul
pentru
Situații de Urgență
,,Porolissum” Sălaj
Purtător de cuvânt al
CJSU
Inspectoratul
pentru
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TERMEN

Permanent

Februarie

Mai

August

Octombrie

Pe perioada
sezonului rece

2018

La nevoie

NESECRET

Nr.
Crt.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

avertizărilor meteorologice și hidrologice.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Situații de
,,Porolissum”
Membrii
operative cu
temporară
Inspectoratul
Situații de
,,Porolissum”

Urgență
Sălaj
centrelor
activitate

Realizarea unui schimb permanent de informații
între centrul Operațional Județean și centrele
operative cu activitate temporară pe timpul
apariției stărilor potențial generatoare de situații
pentru
de urgență sau pe durata lor și pe timpul stării de
Urgență
alertă.
Sălaj
Asigurarea fluxului informațional între instituțiile
Membrii CJSU
cu rol în gestionarea situațiilor de urgență
Inspectoratul
pentru
Situații de Urgență
Mediatizarea situațiilor de urgență produse pe
,,Porolissum” Sălaj
teritoriul județului Sălaj
Purtător de cuvânt al
CJSU
Punerea la dispoziţie a bazei de date privind
Structura
Teritorială
produsele şi serviciile, pe operatori economici ce
Probleme Speciale –
pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de
judeţul Sălaj
urgenţă.
Colaborarea cu Instituţia Prefectului şi acţionarea
Structura Teritorială
la solicitare pentru asigurarea stocului de siguranţă
Probleme Speciale –
şi distribuirea acestuia la nevoie, conform HG
judeţul Sălaj
nr.701/18.09.2013
Participarea la evaluarea efectelor asupra
Structura Teritorială
populaţiei şi nevoile acestora privind necesarul de
Probleme Speciale –
produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte şi
judeţul Sălaj
medicamente ce urmează a fi aprobate ca ajutor
umanitar
Colaborarea cu Instituţia Prefectului la întocmirea
Structura Teritorială
listei cu materiale pentru ajutor umanitar şi o
Probleme Speciale –
înaintează sub semnătura prefectului către M.A.I.
judeţul Sălaj
şi A.N.R.S.P.S.
Structura Teritorială
Colaborarea cu Instituţia Prefectului la întocmirea
Probleme Speciale –
listei cu materiale de construcţii pentru repararea
judeţul Sălaj
cu prioritate a spaţiilor de locuit
Sprijinirea colaborării între A.N.R.S.P.S. şi
Instituţia
Prefectului
pentru
organizarea
transportului, predarea, primirea şi distribuirea
către populaţie a bunurilor aprobate cu ajutor
umanitar
Monitorizarea și gestionarea evenimentelor cu
impact asupra mediului
Instruirea personalului care face parte din echipa
de intervenție. Prelucrarea Procedurii Generale
prin Fluxul informaţional – decizional în cazul
procedurii unor situaţii de urgenţă.
Comunicarea datelor de contact ale personalului

TERMEN

Permanent

Permanent

Permanent

24 h

24 h

24 h

48 h

Până la 10 zile

Structura Teritorială
Probleme Speciale –
judeţul Sălaj

48 h

Agenția
pentru
Protecția Mediului

Permanent

Lunar și ori de
Agenția
pentru
câte ori situația
Protecția Mediului
o impune
Agenția
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pentru

Lunar

NESECRET

Nr.
Crt.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

echipei de intervenție, ale instituțiilor cu rol de
gestionare a situațiilor de urgență
Asigurarea fluxului informațional cu instituțiile
județene cu rol în gestionarea situațiilor de urgență
conform PG-01
Asigurarea
condițiilor
necesare
pentru
transport/recoltare și analiză precum și a
personalului de specialitate pentru monitorizarea
impactului asupra mediului produs în urma
poluărilor accidentale
Reinventarea surselor de risc, de producere a unor
accidente ecologice. Urmărirea elaborării de către
unitățile cu risc a Planurilor de intervenție în caz
de poluare accidentală
Monitorizarea transporturilor de deșeuri pericole
efectuate pe raza județului. Monitorizarea
informațiilor privind transportul, tipuri și cantități
de deșeuri periculoase, destinatarul etc..
Activităţi în cadrul Secretariatului de Risc pentru
obiective SEVESO III:
 monitorizari, verificări/control în teren
 raportări periodice către autorităţile centrale
 emitere acte de reglementare
Lucrării de reparații ale infrastructurii de
îmbunătățiri funciare din amenajările afectate,
aflate în administrarea Unității de Administrare
Sălaj a ANIF
Realizarea unui schimb permanent de informații
între Centrele Operaționale cu activitate
permanentă/temporară, pe timpul apariției stărilor
potențial generatoare de situații de urgență sau pe
durata lor, precum și pe timpul stării de alertă.
Pregătirea continuă a personalului propriu, prin
organizarea de exerciţii pe baza unor scenarii
probabile de producere a situaţiilor de urgenţă
generate de tipurile de risc repartizate potrivit
domeniului de competenţă
Actualizarea
permanentă
a
documentelor
operative şi de conducere elaborate pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
tipurile de risc repartizate, în cazul apariţiei altor
tipuri de risc sau ameninţările ce pot genera
situaţii de urgenţă, ori în baza concluziilor
rezultate pe tipul exerciţiilor şi lecţiilor învăţate
din desfăşurarea intervenţiilor în situaţii de
urgenţă
Verificarea funcționării rețelelor de comunicații și
informatică din dotarea structurilor care asigură

TERMEN

Protecția Mediului
Agenția
pentru
Protecția Mediului

Permanent

Agenția
pentru
Protecția Mediului

Permanent

Agenția
pentru
Protecția Mediului

Trimestrul II

Agenția
pentru
Protecția Mediului

Permanent

Agenția
pentru
Protecția Mediului

Semestrial

Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare

2019

IJJ Sălaj

Când situația o
impune

IJJ Sălaj

Trimestrial

IJJ Sălaj

Trimestrial

IJJ Sălaj

Semestrial
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Nr.
Crt.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

funcțiile de sprijin și verificare periodică a
capacității de interconectare a acestora cu
infrastructura forțelor cu rol principal în
asigurarea intervenției.
Marcarea și întocmirea actelor necesare
exploatării, transportului și valorificării arborilor
solicitați a fi extrași de-a lungul căilor de
comunicații (auto și CFR), de către administratorii
acestora
Marcarea și întocmirea actelor necesare
exploatării transportului și valorificării arborilor
solicitați a fi extrași de-a lungul traseelor rețelelor
de transport și distribuție a energiei electrice și
gaze naturale, de către administratorii acestora.
Curățarea cursurilor de apă din fondul forestier
administrat, de resturi de exploatare în vederea
diminuării efectelor negative ale viiturilor produse
în urma
ploilor torențiale.
Întreținerea drumurilor auto forestiere din raza de
activitate a DS Sălaj în vederea asigurării
accesului, mijloacelor auto de Intervenție din
dotare I.S.U. în eventualitatea producerii
incendiilor de pădure
Întocmirea planurilor de intervenții cu mijloace
umane și materiale la incendiile produse în fondul
forestier administrat de DS Sălaj prin ocoalele
silvice din subordine.
Monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
la nivel judeţean, prin echipele de intervenţie
disponibile în orice moment.
Asigurarea condiţiilor tehnice, financiare, a
personalului de specialitate pentru îndeplinirea
funcţiilor de sprijin, repartizate conform
prevederilor legale, privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Luarea de măsuri de protecţie prin măsurarea şi
monitorizarea nivelului de odorizare dar şi prin
detectarea emanaţiilor şi remedierea defectelor
constatate

TERMEN

Direcția Silvică Sălaj

Permanent

Direcția Silvică Sălaj

Permanent

Direcția Silvică Sălaj

Permanent

Direcția Silvică Sălaj

Permanent

Direcția Silvică Sălaj

Permanent

CPL Concordia

Permanent

CPL Concordia

Permanent

CPL Concordia

Permanent

55.

Membri CJSU
Asigurarea fluxului informaţional între instituţiile
cu rol în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Director tehnic
Telefon verde: 0800 800 417
Concordia

56.

Grupul de suport tehnic
Monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
pentru
gestionarea
în caz de inundaţii
situaţiilor de urgenţă
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CPL

Permanent

Permanent
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Nr.
Crt.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

TERMEN

generate de inundaţii

57.

58.

59.

60.

Exerciţiu de simulare a producerii de inundaţii
pentru verificarea modului de funcţionare a
fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic ABAST/SGA Sălaj
de avertizare-alarmare a populaţiei, în bazinul
Someş-Tisa.
Verificarea modului în care au fost salubrizate
cursurile de apă şi au fost realizate şanţurile şi SGA Sălaj
rigolele de scurgere în localităţi, pentru asigurarea
secţiunii de scurgere a apelor mari
Verificarea stării tehnice şi funcţionale a
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare SGA Sălaj
împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare,
judeţul Sălaj
Monitorizarea pericolelor seismice şi siguranţa în Inspectoratul Judeţean
în Construcţii Sălaj
construcţii

Iunie - August

Martie Aprilie
Octombrie –
Noiembrie
Permanent

61.

Participă la evaluarea riscurilor specifice:
prăbuşiri de teren în zone urbane, alunecări de Inspectoratul Judeţean
teren şi ameninţări la adresa infrastructurilor în Construcţii Sălaj
critice;

Ori de câte ori
situația o
impune

62.

Participarea la evaluarea efectelor negative ale Inspectoratul Judeţean
situaţiilor de urgenţă care ş-au produs şi ale în Construcţii Sălaj
stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă

Ori de câte ori
situația o
impune

63.

64.

65.

66.

Monitorizarea lucrărilor inginereşti de reabilitare a
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor afectate
prin evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi
stabileşte măsurile de intervenţie în primă urgenţă
la construcţiile vulnerabile care prezintă pericol
public, şi nominalizează responsabilităţile în
realizarea măsurilor de intervenţie de primă
urgenţă.
Prevenirea îmbolnăvirii în masă a animalelor
domestice din ferme şi gospodăriilor populaţiei
prin testarea stării de sănătate(realizarea
programului cifiric cu privire la analizele de
laborator)
Acordarea asistenţei medicale veterinare de
urgenţă la animale: realizate prin Circumscripţiilor
sanitare veterinare de asistenţă la nivelul fiecărei
comune
Monitorizarea riscurilor specifice aferente
epizootiior, zoonozelor precum şi cuantificarea
efectelor negative sociale, economice prin
realizarea ,,Programul acţiunilor de supraveghere,
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale,
a celor transmisibile de la animale la om, protecţia

Inspectoratul Judeţean
în Construcţii Sălaj

Permanent

D.S.V.S.A. Sălaj

Permanent

D.S.V.S.A. Sălaj

Permanent

D.S.V.S.A. Sălaj

Permanent
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Nr.
Crt.

67.

68.

69.
70.
71.

72.

ACTIVITATEA

RESPONSABIL

animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a Programului de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei
alimentelor
Informarea şi avertizarea pe toate canalele de
comunicaţie a crescătorilor de animale în cazul
apariţiei unor boli transmisibile.
Informarea prin mass media a populaţiei în situaţia
unor alerte privind neconformităţi în circuitul
produselor alimentare
Efectuarea acţiunilor specifice de ecarisare a
teritoriului şi a verificării potabilităţii apei de băut
pentru animale şi oameni
Controlul măsurilor luate de operatorii economici
privind prevenirea poluărilor accidentale
Constatarea prejudiciului asupra mediului,
eventualele amenințări iminente cu un astfel de
prejudiciu și identificarea operatorului responsabil
Controlul activităților care prezintă pericole de
accidente majore și/sau impact semnificativ
transfrontalier asupra mediului, în vederea
prevenirii și limitării riscurilor de poluare
împreună cu organele componente, după caz și
luarea măsurilor corespunzătoare, potrivit legii

TERMEN

D.S.V.S.A. Sălaj

Permanent

D.S.V.S.A. Sălaj

Permanent

D.S.V.S.A. Sălaj

Permanent

Garda
Mediu

Națională

de

Garda
Mediu

Națională

de

Ori de câte ori
situația o
impune

Garda
Mediu

Națională

de

Ori de câte ori
situația o
impune

Permanent

VERIFICAT
ŞEF CENTRU OPERAŢIONAL
Locotenent-colonel

ÎNTOCMIT
OFIȚER PRINCIPAL I S.Th.P.
Sublocotenent

POP Florin

RĂVEANU Flavius
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