
ROMÂNIA 
JUDEłUL  TIMIS 
CONSILIUL  LOCAL 
COMUNA  PECIU- NOU  
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul 

situaŃiilor de urgenta, la nivelul comunei PECIU- NOU, judeŃul TIMIS 
 

             Consiliul local al comunei Peciu- Nou, judeŃul Timis, întrunit in sedinta 
ordinara din  26. 09 2008, analizând expunerea de motive prezentate de 
viceprimarul comunei Peciu- Nou, d-na Vancu Mihaela; 

--prevederile Ordinului M.A.I.   Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
--prevederile  Legii nr.481/2004 privind ProtecŃia civila, cu modificările si 
completările ulterioare,  
 
--prevederile  Ordinului Ministrului Administra Ńiei si Internelor   Nr. 718 din 30 
iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performan Ńă privind structura 
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 
              In temeiul art.36 alin.2 lit.a) art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraŃia publica locala, republicata, cu modificările si 
completările si completările ulterioare, 

H O T A R A S T E: 
 

ART.1-Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul 
situaŃiilor de urgenta, la nivelul comunei PECIU-NOU , judeŃul TIMIS, 
intocmit de viceprimarul comunei Peciu- Nou, d-na Vancu Mihaela, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. . 
ART.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 
-primarului comunei Peciu-Nou; 
- prefectului judetului Timis;  
- I.S.U. „BANAT” . 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ    Contrasemneaz ă 
  MATEŞ NICOLAE      Secretar 

          Viorica-Lidia Miatov 
Peciu Nou 
Nr.44 
Data 26 septembrie 2008 
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ORDINUL nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de 

analiza şi acoperire a riscurilor stabileşte scopurile, obiectivele, răspunderile, precum şi 

principalele elemente şi etape de parcurs care trebuie avute în vedere la elaborarea 

planurilor de analiza şi acoperire a riscurilor. Planul de analiza şi acoperire a riscurilor 

cuprinde riscurile potenŃiale identificate la nivelul unităŃilor administrativ-teritoriale, 

măsurile, acŃiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toŃi factorii implicaŃi a sarcinilor 

şi atribuŃiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariŃia unei situaŃii de urgenta, 

de a crea un cadru unitar şi coerent de acŃiune pentru prevenirea şi gestionarea 

riscurilor generatoare de situaŃii de urgenta şi de a asigura un răspuns optim în caz de 

urgenta, adecvat fiecărui tip de risc identificat.  

OBIECTIVELE    P.A.A.R  sunt: 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaŃii de urgenta, prin evitarea 

manifestării acestora, reducerea frecvenŃei de producere ori limitarea consecinŃelor lor, 

în baza concluziilor rezultate în urma identificarii şi evaluării tipurilor de risc, conform 

schemei cu riscurile teritoriale; 

b) amplasarea şi dimensionarea unităŃilor operative şi a celorlalte forte destinate 

asigurării funcŃiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaŃiilor de urgenta; 

c) stabilirea conceptiei de intervenŃie în situaŃii de urgenta şi elaborarea planurilor 

operative; 

d) alocarea şi optimizarea forŃelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 

situaŃiilor de urgenta. 

PAAR se întocmesc de comitetele locale pentru situaŃii de urgenta şi se aproba de 

Consiliile Locale, corespunzător unităŃilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

Ún acest sens va propun  spre aprobarea proiectul anexat.  

 

                                                                                             Intocmit 

                                                                                          Viceprimar, 

                                                                                      Vancu  Mihaela 
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din data de 26. 09. 2008 
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PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR  

(P.A.A.R.)  
 

CAPITOLUL I - Dispozi Ńii generale 
 

SecŃiunea 1  
Defini Ńie, scopuri, obiective  
1.1.- DefiniŃie: PAAR cuprinde riscurile potenŃiale identificate la nivelul 
teritoriului administrativ al comunei Peciu- Nou împreuna cu satele 
aparŃinătoare (Dinias, Sinmartinul Sirbesc, Peciu- Nou), masurile, 
acŃiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor 
respective. 
 
1.2.- Scopurile PAAR sunt: 
-asigura cunoaşterea de către toŃi factorii implicaŃi a sarcinilor si 
atribuŃiilor ce le revin premergător, pe timpul si după apariŃia unei 
situaŃii de urgenta; 
-creează un cadru unitar si coerent de acŃiune pentru prevenire 
gestionarea riscurilor generatoare de situaŃii de urgenta ; 
-asigura un răspuns optim în caz de urgenta, adecvat fiecărui tip de 
risc identificat. 
 
1.3.- Obiectivele PAAR sunt: 
a)- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaŃii de urgenta, 
prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenŃei de producere 
ori limitarea consecinŃelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma 
identificării si evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile 
teritoriale ; 
b)- amplasarea si dimensionarea unităŃilor operative si a celorlalte 
forŃe destinate asigurării funcŃiilor de sprijin, privind prevenirea si 
gestionarea situaŃiilor de urgenta ; 
c)- stabilirea concepŃiei de intervenŃie în situaŃii de urgenta si 
elaborarea planurilor operative ; 



d)- alocarea si optimizarea forŃelor si mijloacelor necesare prevenirii 
si gestionarii situaŃiilor de urgenta . 
 
SecŃiunea a 2-a 
Responsabilit ăŃi privind analiza si acoperirea riscurilor 
 
2.1.- Acte normative de referintata :  
- Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor, publicat în M.O. partea I nr. 79/01.02.2007 ; 
-       Legea nr. 481/2001 privind ProtecŃia Civila ; 
-       Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 
 
 
 
2.2.- Structuri organizatorice implicate :  
Consiliul Local Peciu- Nou 
Primăria comunei Peciu- Nou 
Comitetul Local pentru SituaŃii de Urgenta al comunei Peciu- Nou 
Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de Urgenta , 
PoliŃia comunei Peciu- Nou 
InstituŃii publice: Primăria comunei Peciu- Nou cu toate serviciile 
publice,Liceul Teoretic Peciu- Nou, Scoală Generala, GrădiniŃa cu 
program normal,  parohiile, şcolile generale si grădiniŃele din satele 
aparŃinătoare, etc. 
 

2.3.- ResponsabilităŃi ale organismelor si autorităŃilor cu 
atribu Ńii în domeniu ; 

             ResponsabilităŃile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin 
tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuŃii ori asigură funcŃii de sprijin  
privind prevenirea şi gestionarea situaŃiilor de urgenŃă în profil teritorial 
(autorităŃi ale administraŃiei publice locale, inspectoratele teritoriale pentru 
situaŃii de urgenŃă, alte organe şi organisme cu atribuŃii în domeniu). 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte corespunzător 
unităŃii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, de către comitetul local 



pentru situaŃii de urgenŃă şi se aprobă de către consiliul local, ori de către ori 
este nevoie completarea acestui PAAR. 

Preşedintele CLSU va asigura condiŃiile necesare  elaborării planurilor 
de analiză şi acoperire a riscurilor, având totodată obligaŃia stabilirii şi 
alocării resurselor necesare pentru punerea în aplicare a acestora, potrivit 
legii.  

Personalul CLSU, precum şi cel al celorlalte forŃe destinate  prevenirii 
şi combaterii riscurilor generatoare de situaŃii de urgenŃă are obligaŃia să 
cunoască  în părŃile care îl privesc  conŃinutul planurilor de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi să îl aplice, corespunzător situaŃiilor de urgenŃă 
specifice. 

 

1. Monitorizarea pericolelor si riscurilor specific e, precum si a 
efectelor negative ale acestora : 

 

A. Centralizarea datelor si informaŃiilor privind monitorizarea 
pericolelor si riscurilor specifice,  precum si ale efectelor 
negative ale acestora: 
- Comitetul pentru situaŃii de urgenta, Primăria comunei 
Peciu- Nou, Inspectoratul judeŃean pentru situaŃii de urgenta 
Banat . 
B. Monitorizarea pericolelor: 
a)- factori de mediu, calitatea aerului - referent de mediu de la 
Primărie si de la agenŃi 
economici factori de risc, Inspectorat pentru protecŃia mediului 
Banat 
b)- cutremure - referent de mediu de la Primărie si de la agenŃi 
economici factori de risc, 
Inspectoratul pentru protecŃia mediului Timis 
c)- fenomenele hidrologice pe cursurile de apa şi a calităŃii apei 
- Apele Române – Banat 
d)- principalele lucrări hidrotehnice - administratorul lucrării 
Apele Romane Banat 
e)- starea de sănătate a populaŃiei - dispensarele, cabinetele 
particulare, medicii de familie, DirecŃia JudeŃeană de Sănătate 
Publica Timis 
f)- transporturi de substanŃe chimice periculoase – PoliŃia., 
Comitetul pentru situaŃii de urgenta prin inspectorul de 
specialitate, Inspectoratul judeŃean pentru situaŃii de urgenta 
Timis. 

2. Informarea, în ştiin Ńarea si avertizarea : 
 



A.. Informarea si educarea preventiva a populaŃiei si salariaŃilor 
: 
a)- pentru populaŃie si salariaŃi - Primăria comunei Peciu- Nou 
prin Comitetul local pentru situatii de urgenta : 

         b)- pentru salariaŃi - Conducerea instituŃiilor prin Celula de 
urgenta; 

c)- Conducerea Şcolilor generale; 
d)- Medicii de familie - pentru întreaga populaŃie ; 
e)- Mass-media. 
B.. InştiinŃarea autorităŃilor administraŃiei publice locale ..: 
a)- asupra stărilor potenŃial generatoare de situaŃii de urgenta - 
autorităŃile administraŃiei publice judeŃene de specialitate cu 
responsabilităŃi de monitorizare a pericolelor si riscurilor 
specifice, Inspectoratul JudeŃean pentru situaŃii de Urgenta ; 
b)- asupra producerii situaŃiilor de urgenta - administratorii 
agenŃilor surse de risc sau, după caz, administratorii 
proprietăŃilor afectate . 
C. Avertizarea populaŃiei si salariaŃilor : 
a)- prin sisteme si mijloace tehnice de avertizare si alarmare 
publica - sistemul de alarmare cu clopote, sirena de capacitate 
mica-ale comitetului local pentru situaŃii de urgenta; 
b)- prin mass-media - postul local de televiziune prin cablu. 

3. Planificarea si preg ătirea resurselor si serviciilor : 
 
a)- pentru intervenŃie operativa - comitetul local si comitetele 
agenŃilor economici sursa  de risc pentru situaŃii de urgenta din 
comuna Peciu- Nou 
b)- asigurarea finanŃărilor masurilor de protecŃie - bugetul local. 

4. Comunica Ńii si informatica : 
 
a)- refacerea operativa a sistemului public de comunicaŃii - 
operatorii de telefonie fixa si mobila din zona; 

5. Căutarea, descarcerarea si salvarea persoanelor : 
 
a)- cautarea-salvarea prin structuri operative specializate - 
Serviciul voluntar pentru SituaŃii de Urgenta ., Inspectoratul 
judeŃean pentru situaŃii de urgenta Timis; 

6. Evacuarea popula Ńiei, animalelor sau bunurilor periclitate : 
 
a)- asigurarea protecŃiei persoanelor cu funcŃii de conducere din 
Primăria si a conducătorilor agenŃilor economici sursa de risc, 
în locurile în care aceştia vor fi evacuaŃi:  Serviciile de paza de 
la agenŃi economici; 



b)- asigurarea locala a masurilor pentru evacuare - comitetul 
local si comitetele agenŃilor economici, sursa de risc pentru 
situaŃii de urgenta de pe raza comunei; 
c)- evidenŃa populaŃiei evacuate - serviciul de evidenta 
informatizata a comunei; 
d)- asigurarea primirii si cazării persoanelor evacuate - conform 
Planului de evacuare în raport cu situaŃia spaŃiilor de cazare 
(existente si care se amenajează la nevoie ); 
e)- recepŃia si depozitarea bunurilor evacuate - fiecare unitate 
pentru bunurile proprii; 
f)- evacuarea animalelor - Comitetul local pentru situaŃii de 
urgenta împreuna cu Circa sanitar-veterinara .; 
g)- evacuarea valorilor culturale importante si a bunurilor de 
patrimoniu – Comitetul local pentru situaŃii de urgenta împreuna 
cu Centrul Cultural ; 

7. Acordarea asisten Ńei medicale de urgenta  
 
a)- acordarea asistenŃei medicale de urgenta - Cab.Med.Fam. 

8. Localizarea si stingerea incendiilor : 
 
a)- localizarea, limitarea propagării, stingerea si lichidarea 
consecinŃelor incendiilor, inclusiv a incendiilor în masa - 
Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de Urgenta 
b)- localizarea stingerea incendiilor la fondul forestier - Serviciul 
Voluntar pentru SituaŃii de Urgenta, Ocolul Silvic, populaŃia. 

9. Asigurarea transportului for Ńelor şi mijloacelor de 
interven Ńie, persoanelor evacuate si altor surse : 

 
a)- asigurarea transportului urban pentru realizarea evacuării: 
agenŃii economici de stat si privaŃi care deŃin mijloace de 
transport în comun ; 
b)- stabilirea si pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaŃilor 
din zonele afectate, în termen de 2 ore de la declararea stării 
de urgenta - Comitetul local pentru SituaŃii de Urgenta pe baza 
Planului de evcuare; 

10. Asigurarea caz ării si adapostirii persoanelor afectate sau 
evacuate : 

 
- asigurarea masurilor necesare pentru realizarea protecŃiei si 
cazării populaŃiei în adăposturi colective - Comitetul local pentru 
situaŃii de urgenta prin spaŃiile de cazare stabilite în Planul de 
evacuare. 

11. Efectuarea depolu ării si decontamin ării:  



 
a)- supravegherea gradului de contaminare în perimetrul 
raioanelor de intervenŃie -referent mediu 

12. MenŃinerea si restabilirea ordinii publice : 
 
a)- menŃinerea si restabilirea ordinii publice - PoliŃia comunei 
Peciu- Nou; 

13. Logistica interven Ńiilor : 
 
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea intervenŃiei 
Primaria Peciu- Nou, Consiliul Local Peciu- Nou. 
 
 
 

 
 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNIT ĂłII 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE  - COMUNEI  PECIU- NOU 

1. Aşezare geografică şi relief 
 SuprafaŃă, vecinătăŃi 
Comuna Peciu- Nou are o suprafaŃa de 13 525 ha.  
Se învecinează la Nord-cu teritoriul comunei Sinmihaiul Roman, la 

Sud-  cu teritoriile comunei Giulvaz si orasului Ciacova , la Est cu comuna 
Sag, la vest cu comunele Uivar si Cenei. Comuna Peciu- Nou este compusa 
din trei sate: satul Peciu- Nou , satul Dinias si satul Sinmartinul Sirbesc , 
localitati de rangul IV, respectiv V, conform Legii nr.351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a –IV-a 
“ReŃeaua de localitati” .Satul Peciu- Nou este aşezat de-a lungul D.N.593, la 
o distanta de 18km de municipiul Timisoara .Satele Dinias si Sinmartinul 
Sirbesc se afla la o distanta de 7 km de centrul de comuna Peciu- Nou. 

Aşezare : Se afla situata in jumătatea vestica  a judeŃului Timis, in 
vecinatatea raului Timis, la 18 km de resedinta judetului Timis , municipiul 
Timisoara. 

Amplasamentul comunei se încadrează in zona Campiei de Vest . 
Comuna se dezvolta pe malul drept al râului Timis. 
Terasa pe care se dezvolta vatra de sat prezintă o altitudine relativa de 

2-4m de lunca râului Timis .Aspectul  general al vetrei de sat prezintă o 
înclinare uşoara spre sud – vest. 

 - Forme de relief, specificităŃi, influenŃe 
Relieful  este format din campie cu aspect aproape neted  . 
 - Caracteristicile pedologice ale solului  



 Sunt  variate. Întâlnim solurile brune , iar in apropierea albiei 
Timisului se intinde o zona de plaja bogata in nisip , argila si pietris in 
cantitate mica. 
 Predominant este solul brun propice dezvoltarii agriculturii.  
          In subsol se gasesc zacaminte de gaze naturale. 

 
2. Caracteristici climatice: 

Sub raport climatic aşezarea in Campia de Vest are ca importanta : in primul 
rând spatiu deschis fata de  curenŃii  atmosferici de la nord- vest,  iernile 
relativ blânde si destul de sarace in precipitatii, mai ales in ultima perioada , 
verile foarte calduroase , cu temperaturi care au depasit de foarte multe ori 
pragul critic al caniculei, vanturi care iau aspect de vijelie, iar precipitatiile 
sunt insotite in cele mai multe cazuri de puternice descarcari electrice. 

Temperatura este specifica climei temperat- continentale. 
Primele zile cu inghet apar in  luna noiembrie, iar ultimele zile  cu 

inghet apar in  luna aprilie. 
PrecipitaŃiile atmosferice nu au depasit cote de alarmare, cel putin in 

ultima perioada. Cantitatea medie de precipitatii atmosferice este cuprinsa 
intre 600- 650 mm. 

Apartinand zonei de campie a domeniului panonic , formatiile de rama 
si fundament se intalnesc la mari adancimi, acestea fiind preponderent sisturi 
cristaline a placii bazilice. 

Studiile geologice au pus in evidenta multiple fragmentari a placii 
bazilice. Microplacile cu evolutii pe verticala puse in evidenta si de 
modificarile cursurilor de apa de suprafata , prezinta in prezent fenomene de 
instabilitate , favorizand miscari seismice. 

 
       Temperaturi – lunar şi anual (valori medii, valori extreme înregistrate 
– vârfuri istorice) 

Valorile termice ale lunilor extreme se încadrează in luna ianuarie si 
lunile iulie si august . Nu se cunosc date despre variatii majore de 
temperatura . 

 
3. ReŃea hidrografică 

-   Cursuri de apă (debite normale, creşteri înregistrate – vârfuri 
istorice) 

 
 Teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografic al raului Timis si 

a colectorului secundar al Timisului,Bega Mica.  
ReŃeaua hidrografica a comunei este compusa din raul Timis ce strabate 

localitatea Peciu- Nou la sud si canalul Bega Mica ce curge la nord de satul 
Dinias.  



 In anul 2005 raul Timis a provocat inundatii de proportii in localitatile 
aflate in aval, Foieni, Cruceni , Ionel, dar si in afara tarii , in satele de la 
granita sarba.Pagubele materiale au fost deosebit de mari , fiind necesar 
reconstruirea a trei localitati aproape in intregime. 
         Pe teritoriul comunei Peciu- Nou, langa albia raului Timis este ridicat 
digul de aparare pentru prevenirea si inlaturarea  pericolului de inundatii. 
Indiguirile existente pe raul Timis, corelate cu amenajarile hidrotehnice de la 
Zarnesti , de data mai recenta, in amonte, asigura o atenuare semnificativa a 
undelor de viitura, crescand gradul de siguranta impotriva inundatiilor. 
        Canalul Bega strabate raza satului Dinias , la nord, fiind un bun 
colector de suprafata. 
       Sistemul acvifer subteran cuprinde ape freatice de mica si medie 
adancime,alimentat din infiltratiile apelor pluviale si a celor doua colectoare 
de suprafata, Timis si Bega. Forajele realizate in zona pentru alimentari cu 
apa, asigura debite suficiente pentru diversele utilizari. 
        Deasemenea exista cateva  balti pe raza celor trei sate. 

  
4. PopulaŃie 

- Numărul populaŃiei 
Comuna Peciu- Nou are in prezent o populaŃie de 5053 locuitori din 

care 2425           barbati (48 % ) si  2575 femei (52 % ), reprezentând   un 
număr de 1606  familii, din care 926 familii in satul Peciu- Nou, 332  familii 
in satul Dinias  si  345  familii in satul Sinmartinu Sirbesc. 

-Structura demografică 
Structura populaŃiei pe grupe de vârstă: 
- 0-18 ani = 950 
- 18-60 ani = 3103 
- peste 60 ani =1000 
Pe raza localitatii Peciu- Nou exista un numar de 17 persoane adulte 
cu handicap           asistate personal.  
In localitatea Peciu- Nou exista un numar de 48 de copii, 
institutionalizati in centrul de tip CARITAS. 

In funcŃie de ocupaŃie, populaŃia comunei se prezintă astfel: 
- Industrie                                           -  930    locuitori  
- AdministraŃie si servicii                   -  1551  locuitori  
- Preşcolari, elevi, studenŃi                 -   1000 locuitori  
- Pensionari                                         -   825   locuitori  
- Şomeri  (cu indenizatie  fara indemnizatie) – 360 locuitori 
                
- AsistaŃi sociali                                  -  27        locuitori  
- Agricultura                                       -  310      locuitori  
- PlecaŃi la munca in străinătate           -    50 locuitori  
Continuă procesul de îmbătrânire a  populaŃiei. 



   -Mişcarea naturală    
 EvoluŃia populaŃiei la nivelul satelor este următoarea : 

        Peciu- Nou--  anul 2005 – 3 015               locuitori ; 
                               anul 2006 -  3000                locuitori; 
                               anul 2007 -  3019                locuitori; 
 
        Dinias ---   --  anul 2005 –  1025            locuitori ; 
                               anul 2006 -   1007            locuitori; 
                               anul 2007 -   1014            locuitori; 
 
        Sinmarinu- Sirbesc---  --  anul 2005 –  1035  locuitori ; 
                               anul 2006 -   1012           locuitori; 
                               anul 2007 -   1020           locuitori; 
    
             Resursele de muncă şi populaŃia ocupată au înregistrat  multiple 
modificări în perioada 1989 – 2007, în sensul modificării gradului de 
ocupare a forŃei de muncă şi a spectrului ocupaŃiei . 

Centrul urban care exercită cea mai mare atracŃie a forŃei de muncă din 
comună este municipiul Timisoara , urmat de Peciu- Nou . 

 
5. Căi de transport 

-Rutiere (drumuri judeŃene, drumuri comunale) 
Transportul rutier se realizează pe şoseaua judeteana Timisoara- Foieni 

(DJ 593  )  pe o lungime de  40 km si pe drumurile comunale(25 km).Din 
totalul de 65 de km drumuri,   55km sunt modernizate, iar restul de km sunt 
pietruiti. Exista elaborat un proiect de modernizare a drumurilor comunale 
ce  se afla  cuprinse in proiectul ce va fi depus pe masura 322. In localitate 
exista insa si loturi de case primite de tineri la Legea 15 si unde drumurile nu 
au fost executate.  

Transportul de persoane este asigurat de calea ferata pe ruta Timisoara - 
Cruceni. Referitor la transportul de persoane pe raza comunei realizat pe DJ 
593, la momentul acesta nu exista un serviciu de transport local, el 
realizandu-se printr-o firma privata pe traseul Timisoara – Foieni –Graniceri. 
 

 
6. Dezvoltare economică  

ActivităŃile economice au următorul profil : comerŃ, agricultură şi 
creşterea animalelor, tamplarie P.V.C.si lemn, panificatie, prestari servicii.  
 Pe raza   comunei functioneaza       agenŃi economici a căror structura este 
următoarea : 
a) Structura agenŃilor economici-după  modul de organizare: 
-SA-  4   ; SRL- 40        ; -PF- 40         ; -AF- 2 
b) Structura agenŃilor economici-după tipul de proprietate: 



  -De  stat;  
nu este cazul 
  -Private: 
 -44                                                                                                                                                    
c) Structura agenŃilor economici-după domeniul de activitate : 
-agricultura/ apicultura :  28            ; -industrie: 5              ; -comert:  30            
-servicii: 23           ( debitare material lemnos, confecŃionare 
materiale,servicii  pompe funebre, alimentare apa ,alimentare gaz metan, 
achizitionare si depozitare cereale ) . 
 

- Agricultura  
Ramurile agriculturii practicate in zona  sunt cultivarea pamantului si 
cresterea animalelor. 
Fondul funciar este reprezentat in comuna Peciu- Nou de o suprafaŃa totala 
de  
ha , din care: 
 a)-teren extravilan=  11 016   ha; 
 b)-teren intravilan=   2005      ha. 
 După categoria de folosinŃa, terenurile agricole de pe raza comunei se 
clasifica  
astfel : 
a)-teren arabil = 9 758,32   ha; 
b)-pasuni =   2 177,94        ha; 
c)-fanete =  948,60              ha; 
d)-livezi =  nu este cazul                     
e)-păduri si tufisuri = 53,82 ha; 
f)-alte terenuri = 250    ha; 
g)-teren construcŃii = 525 ha; 

Nu exista persoane juridice care sa-si desfasoare activitatea in  
domeniul creşterii animalelor pe teritoriul localitatii ,doar la hotar cu 
comuna Parta, combinatul de cresterea porcinelor  S.C. SMITFIELD S.A. . 
Proprietarii particulari se ocupa cu creşterea bovinelor(  700 capete), 
creşterea ovinelor( 2500 capete), creşterea porcinelor(400 capete), creşterea 
caprinelor (80 capete), creşterea cabalinelor pentru munca ( 50 capete ), 
creşterea iepurilor ( 200  capete ), creşterea pasărilor ( 5000    capete ), 
apicultura( 500  familii albine) .    
Primăria are in administraŃie suprafaŃa de  960  ha teren izlazuri si pasuni. 
Veniturile obŃinute din agricultura  la nivelul comunei sunt relativ mici . 
 

- Turismul   
Nu este cazul.   

 
7.  Infrastructuri locale 



- InstituŃii:  
 Localitatea Peciu- Nou este centru de comuna in care functioneaza 

Primaria si Consiliul Local. Aparatul Primariei are un numar de 55  angajati 
dupa cum urmeaza: 

- primar; FARCALAU IOAN 
- viceprimar ; VANCU MIHAELA 
- secretar; Miatov Lidia Viorica 
- functionari publici:  6           angajati; 
- personal contractual:  46         angajati; 

 In cadrul cladirii Primariei se afla sediul A.P.I.A., care are un numar de 
5angajati. 

Comuna dispune de  7  instituŃii de învăŃământ : 
- Grădinita Peciu-Nou cu 5 săli de clasă. 
- Şcoala cu clasele I – IV Peciu- Nou  care are 8 săli de clasă. 
- Scoala cu clasele  I-  IV Dinias , cu 4 sali de clasa . 
-Scoala cu clasele   I- IV  Sinmartinul Sirbesc, cu 4 sali de clasa . 
- Liceul Teoretic  Peciu- Nou , cu  12     sali de clasa. 
- Scoala cu clasele V-VIII Dinias cu  5   sali de clasa. 
- Scoala cu clasele  V- VIII Sinmartinu Sirbesc, cu   5   sali de clasa. 
In unitatile de invatamant din comuna profesează 64  de cadre 

didactice cadre si 19  auxiliari. 
Şcolile comunei dispun de dotările necesare desfăşurării unui act 

didactic de calitate (cabinete şcolare, laboratoare, biblioteci, terenuri de 
sport, computere cu acces la Internet). 

Liceul Teoretic Peciu- Nou beneficiază de încălzire centrală, 
echipament sportiv, salǎ de sport, cabinet de informatica , laboratoare , 
C.D.I.,biblioteca. 

Comuna  are trei asezaminte culturale Căminul cultural Dinias, 
Căminul cultural Sinmartinu Sirbesc si Caminul cultural Peciu- Nou, in faza 
de finalizare.  

In domeniul ocrotirii sanatatii, comunitatea dispune de 6 cabinet de 
medicina umana care-si defasoara activitatea in  cele 3 sate. 

In localitatea Peciu-Nou exista si un cabinet de medicina veterinara . 
In localitatea Peciu- Nou functioneaza o farmacie in cladirea Casa 

medicului , dar si o farmacie veterinara privata. 
Pe raza comunei exista obiective aflate pe lista monumentelor, 

ansamblurilor si siturilor  istorice care trebuiesc exploatate si administrate 
conform prevederilor Legii nr. 422/2001. 

Acestea sunt: 
- Biserica romano- catolica, atestata documentar 1774; 
- Biserica ortodoxa sarba din Dinias, atestata documentar in 1717; 
- Vestigii arheologice din epoca de piatra, descoperite in anul 1895; 
-    Cimitirul catolic, aflat in administrarea Bisericii Catolice. 



         In comuna functioneaza     6     parohii,  de cult ortodox , ortodox sarb, 
catolic si 2 biserici penticostale. 

- Biserica ortodoxa romana din Peciu- Nou; 
- Biserica ortodoxa sarba din Peciu- Nou; 
- Biserica romano- catolica din Peciu-Nou; 
- -Bisericile ortodoxe romana si sarba din Dinias; 
- Biserica ortodoxa romana si sarba din Sinmartinu Sirbesc; 
- Biserica penticostala din Peciu- Nou; 
- Biserica penticostala Sinmartinu Sirbesc; 

           In localitatea Peciu-Nou functioneaza Postul de politie care are un 
numar de 4 angajati , ce au ca responsabilitate toate satele apartinatoare 
comunei Peciu- Nou. 
          Localitatea Peciu- Nou are pe raza localitatii si sediul 
ROMTELECOM. 
           
 

 
8. ReŃele de utilităŃi 

 
Localitatea  dispune de următoarele utilitati : 

--ReŃeaua  de  apa potabila 
Alimentarea cu apa a comunei Peciu- Nou se realizează in prezent in 

localitatile Peciu- Nou si Dinias. După cum se poate observa in localitatea 
Peciu-Nou alimentarea cu apa se face prin statia de apa unde sunt puse in 
functie 3 foraje. Conductele au durata normata de funcŃionare , comuna 
Peciu- Nou , in prezent,are un proiect elaborat   de înlocuire a acestora. In 
satul Dinias au apa curenta  gospodăriile care s-au racordat la apa ce provine 
din cele doua foraje existente; ceilalŃi locuitori din satul Sinmartinu Sirbesc 
se aprovizionează cu apa de la  sisteme create individual prin puŃuri săpate 
sau forate, in centrul localitatii se afla un put forat recent, dar care nu 
alimenteaza nici o gospodarie .In privinŃa satului Sinmartinu Sirbesc s-a 
propus  elaborarea  unui studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apa a 
acestui sat . 

--  ReŃeaua de canalizare  
La momentul acesta exista un proiect in lucru pentru reteaua de 

canalizare in localitatea Peciu- Nou, propus pentru executare pe masura 322. 
--ReŃeaua de gaze naturale  in lungime de aproape 12 km, a fost pusa 

in funcŃiune din anul 1998  in satul Peciu- Nou .Exista un numar de   600 
gospodarii care sunt racordate la aceasta utilitate. 

--ReŃeaua de telefonie digitala  a comunei, care a fost pusa in 
funcŃiune in anul                                1998, are un număr de   500   abonaŃi. 

--ReŃeaua de electricitate  este o reŃea de joasa tensiune , in montaj 
aerian, care alimentează  consumatorii casnici si publici prin branşamente 



individuale; reŃeaua de iluminat public urmează traseul străzilor comunei . 
Pe teritoriul comunei exista si o linie electrica de înalta tensiune . 

--Colectarea  si  recuperarea  deşeurilor se realizează de către  
serviciu de salubrizare infiintat in cadrul Primariei si functioneaza numai la 
nivelul localitatii Peciu- Nou,in urma  încheierii contractelor individuale pe 
fiecare gospodarie, instituŃii si alŃi utilizatori.  
 
 

CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE  
DE SITUAłII DE URGENłĂ 

   
1. – RISCURI NATURALE 
Unele dintre fenomenele meteorologice periculoase au un caracter 

independent de anotimp, iar o altă categorie fiind de asemenea condiŃionată 
de anotimpul favorabil producerii lor. Principalele fenomene meteorologice 
periculoase care pot apărea sunt: furtuni, descarcari electrice de intensitate 
mare, valuri de căldură excesivă, fenomene care  s-au întâlnit pana in 
prezent si care pot apărea in forma din ce in ce mai intensificata ca urmare a 
efectului de încălzire globala. 

- InundaŃii 
În general inundaŃiile sunt fenomene previzibile datorită faptului că de 

la declanşarea fenomenului până la propagarea în zonele inundabile din aval 
de baraje , sau a declanşării acumulărilor de apă datorate căderilor masive de 
precipitaŃii, există suficient timp pentru avertizare si alarmare. 

Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 teritoriul comunei Peciu- 
Nou nu este afectat de inundaŃii majore, ci numai de cantităŃi mari de apă 
acumulate în urma precipitaŃiilor abundente. 

In anul 2005 , cand au avut loc inundatiile devastatoare de pe raul 
Timis , in localitatile aflate in aval Foieni, Cruceni, Ionel, comuna Peciu-
Nou a fost centru de primire a sinistratilor.  

Satul Sinmartinu Sirbesc a fost usor afectat de inundatii datorita retelei 
de canale existente pe raza comunei , producandu-se fenomenul de inundatie 
prin procesul „ vaselor comunicante”.Nu s-au inregistrat insemnate pagube 
materiale . 

 
- Incendii de pădure 
AcŃiunile şi măsurile de prevenire si apărare împotriva incendiilor sunt 

o preocupare constanta a Consiliului local si a Postului de Politie Peciu- 
Nou.Pe raza comunei se afla o suprafata de 53  ha de padure , aflate langa 
digul de aparare al raului Timis, la hotar cu comuna Parta. 

-Avalanşe 
 Nu este cazul. 

Fenomene distructive de origine geologică 



 - Cutremure 
  În urma cercetării , s-au delimitat mai multe regiuni seismice ce dau 

cutremurele din zona de vest , cel mai important centru seismic fiind in zona 
Banloc. 

In comuna Peciu- Nou au fost resimtite cutremure ce au avut epicentrul 
in zona  Banloc, dar si cutremure ce au avut epicentrele in alte zone 
seismice. 

Ultimul cutremur resimtit a fost in anul   1999 . Nu au existat 
importante pagube materiale. 

  

Din punct de vedere seismic localitatea Peciu- Nou se încadrează in zona 
seismica . 
 

- Alunecări de teren 
    Nu este cazul. 
 
 2. RISCURI TEHNOLOGICE 
A. Industriale 
Din punct de vedere al riscurilor tehnologice industriale comuna poate 

fi afectată găsindu-se la o distanŃă relativ mica de oraşul industrial Timisoara 
si de complexul pentru cresterea porcinelor din localitatea Parta. 

 B.   Avariile la construcŃiile hidrotehnice 
Acestea pot consta in ruperea digului de protectie aflat de-a lungul 

raului Timis.  
          C.    De transport şi depozitare produse periculoase 

Dinamica evoluŃiei economiei, implică o creştere permanentă a 
transporturilor de substanŃe sau deşeuri periculoase pe căile de comunicaŃii 
rutiere şi feroviare, în cisterne, containere sau alte ambalaje. Datorită unor 
accidente de circulaŃie, avariilor apărute la mijlocul de transport sau ambalaj, 
reacŃiilor chimice neprevăzute, nerespectării normelor tehnice de ambalare şi 
transport sau altor factori neprevăzuŃi, se pot produce explozii, incendii, 
emisii de gaze, vapori toxici sau răspândirea substanŃelor şi deşeurilor 
periculoase pe sol şi în mediul înconjurător. 

Transportul substanŃelor sau deşeurilor periculoase pe căile de 
comunicaŃie este  reglementat prin Legea nr. 31/1994, Procedura de 
reglementare şi control al transporturilor deşeurilor pe teritoriul României 
din 05.01.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1374/2000, de Ordinul comun nr. 
2/211/118 din 2004 al miniştrilor din trei ministere cu responsabilităŃi în 
domeniu şi de „Codul NaŃiunilor Unite pentru Transportul Produselor 
Periculoase”. 

D. Transporturi 



Transportul rutier 
  In cazul producerii unor situaŃii de urgenta cum ar fi: accidente urmate 

de incendii sau explozii, care sa afecteze autovehicolele aflate pe reŃeaua de 
drumuri din zona  de competenta a Inspectoratului pentru SituaŃii de Urgenta 
BANAT, a judeŃului Timis,  intervenŃia este asigurata de forŃele din 
subordine in cooperare cu cele ale Serviciilor Voluntare pentru SituaŃii de 
Urgenta si ale celorlalte  componente ale Sistemului NaŃional de Apărare, 
după caz.  

In ceea ce priveşte accidentele rutiere, funcŃie de categoria 
autovehicolelor, acestea pot fi impartite in accidente “uşoare” in care sunt 
implicate autoturismele si accidente “grele” in care sunt implicate 
autovehicolele de transport persoane sau  marfa, care la rândul lor, funcŃie de 
marfa transportata se împart in transporturi obişnuite si transporturi de 
mărfuri  periculoase. 

Cauzele producerii accidentelor rutiere sunt multiple. Nerespectarea 
semnelor si regulilor de circulaŃie, neadaptarea vitezei la condiŃiile de trafic, 
consumul de alcool  si mai nou starea carosabilului. Gropile din el, pe 
importante cai rutiere, ii fac pe conducătorii auto sa  bruscheze volanul 
provocând grave accidente soldate cu pierderi de vieŃi omeneşti si pagube 
materiale. 

Ca tronsoane rutiere cu un grad mai ridicat de pericol, aparŃinătoare 
zonei de competenta putem include : 

- Curba din localitatea Peciu- Nou pe DJ 593 ( la pompa de benzina) si 
curba de la intersectia cu drumul comunal strada Bisericii , unde vizibilitatea 
este foarte redusa; 

 
-Curba de la iesirea din localitatea Peciu- Nou spre satul apartinator, 

Sinmartinu Sirbesc;  
- Trecerile la nivel cu calea ferata fara bariera; 
 
 
     
Transportul feroviar 
In partea de sud, comuna este străbătuta de  linia de calea ferata 

Timisoara - Cruceni. Accesul la aceasta cale de transport se realizează prin 
gara din localitate. 

 
Transportul prin reŃele magistrale 
Comuna este traversata de reŃeaua – medie de presiune transport gaze 

naturale, apartinand retelei de distributie gaze naturale GAZ- Vest. 
Comuna este traversata si de reŃeaua de distribiutie a energiei electrice, 

de joasa si de inalta tensiune. 
   E. Nucleare 



 Riscurile nu pot fi calculate deoarece nu se cunosc situatii de a se fi 
realizat astfel de transporturi in aceasta zona. 

 F.. Poluare ape  
Comuna Peciu- Nou este străbătută de râul Timis şi canalul Bega Mica. 

 Pe râul Timis are loc poluarea apelor cu reziduri provenite de la 
complexul pentru cresterea porcilor din comuna Parta, precum si cu deşeuri 
menajere provenite de la  
populaŃia riverana râului , dar si de la crescatorii de animale de pe raza 
comunei.                                                                                            

G.. Prăbuşiri de construcŃii, instalaŃii sau amenajări 
Până în prezent nu se cunosc prăbuşiri de construcŃii, instalaŃii sau 

amenajări în comuna Peciu- Nou. 
 
 H. Eşecul utilităŃilor publice 
Până în prezent nu se cunosc eşecuri ale utilităŃilor publice în comuna 
Peciu- Nou. 
În cazul apariŃiei unor evenimente nedorite intervenŃia pentru repunerea 
în funcŃiune a utilitatilor publice se face de către societăŃile de 
administrare conform planurilor proprii de acŃiune. I.S.U. BANAT 
,poate acŃiona la solicitarea acestora cu forŃele şi mijloacele avute  la 
dispoziŃie pentru diminuarea efectelor produse de eşecul utilităŃilor 
publice. 
 
I. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

Căderea unor meteoriŃi, asteroizi sau comete pot provoca pe tot 
teritoriul comunei Peciu- Nou, efecte distrugătoare vieŃii prin producerea 
unui cutremur de tip cosmic şi de apariŃie a unei calote imense de impurităŃi 
în suspensie minimalizând radiaŃia solară. 

Nu au fost inregistrate niciodata astfel de fenomene. 
   
J. MuniŃie neexplodată 
JudeŃul Timis, datorita amplasării, fiind vecin cu Serbia, care a fost ani 

la rand teatrul unor razboaie civile in ultimele decenii, dar si   aviaŃia 
aliaŃilor in timpul celui de-al doilea război mondial, in urma raidurilor 
aeriene cat si in urma miscarii liniei frontului , pot duce la descoperirea de 
muniŃie neexplodata. 

 Nu au fost sesizate astfel de cazuri. 
 

3.   RISCURI BIOLOGICE 
 Epidemii şi epizootii  
 Numim epidemie răspândirea în proporŃii de masă şi intr-un timp scurt 

a unei boli transmisibile la oameni, determinând astfel erodarea stării de 
sănătate a populaŃiei şi perturbarea activităŃilor economice, sociale şi de altă 



natură. Declanşarea efectelor vătămătoare se datorează acŃiunii specifice 
provocate de agenŃii patogeni asupra oamenilor. 

 LanŃul epidemic: sursa de infecŃie, căile de transmitere şi omul 
receptiv.  

 Boli transmisibile: cu poarta de intrare respiratorie, cu poarta de 
intrare digestivă şi transmise prin vectori şi plăgi. 

 Cu poarta de intrare respiratorie: scarlatina, difteria, rujeola, tusea 
convulsivă, meningita  cerebro – spinală, parotidita epidemică şi gripa. 

 Cu poarta de intrare digestivă: poliomielita, febra tifoidă, dezinteria 
bacilară, holera, toxiinfecŃiile alimentare şi hepatita epidemică.  

 Transmise prin vectori şi plăgi: tifosul exantematic, malaria, febra 
galbenă, ciuma, tetanosul. 

 Epizootiile reprezintă răspândirea în proporŃii de masă în rândul 
animalelor a unor boli infecto- contagioase, unele din ele putând fi transmise 
şi la oameni prin contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul de 
produse de origine animală contaminată. DeŃinătorii de animale au obligaŃia 
şi răspunderea aplicării măsurilor stabilite de organele sanitar – veterinare 
pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale precum şi 
de asigurarea bazelor materiale şi a condiŃiilor organizatorice necesare. 

 Bolile transmisibile de la animal la om (zoonoze) sunt: bacteriene, 
virotice şi parazitare. 

 Bacteriene: tuberculoză bovină, bruceloză, leptospiroză, salmoneloză, 
antraxul, stafilococia şi tetanosul. 

 Virotice: turbarea, febra aftoasă, pesta, leucoza. 
 Parazitare: trichineloza, echinocoza, dermatomiceea. 
 Omenirea se află sub ameninŃarea izbucnirii a unei epidemii de gripă 

care ar putea avea rezultat milioane de decese. Cel mai mare pericol îl 
reprezintă o combinaŃie între virusul gripei aviare (răspândită la păsări) şi 
virusul ce provoacă gripa la om. 

 S-a ajuns la concluzia că cei doi viruşi aviar şi uman se combină 
intervenind mutaŃii care să declanşeze o pandemie. Acest virus poate fi adus 
atât de fluxul migrator al păsărilor cât şi de cel uman ajungâdu-se la o 
extindere a evoluŃiilor epidemice pe teritoriul comunei Peciu- Nou. 

  Gripa aviară nu s-a manifestat în comuna Peciu- Nou până la această 
dată.  

        
4. RISCUL DE INCENDIU 

Incendiile de pădure iau naştere, în majoritatea cazurilor din neglijenŃa 
oamenilor,   rar provocate de trăsnete , precum si  datorită autoaprinderii. 

Factorii care favorizează incendiul: anotimpul în care izbucneşte acesta, 
felul incendiului, condiŃiile meteorologice, topografia terenului. Astfel, 
seceta provoacă uscarea puternică a ierburilor, lizierei şi resturilor de 
exploatare, iar vântul intensifică arderea şi extinde incendiul. De asemenea, 



incendiile iau naştere şi se propagă mai uşor în special spre sfârşitul verii 
cand au loc incendii de miristi datorate diferitilor factori. 

In afara cauzelor mai sus prezentate, mai intervine una foarte 
importanta si anume trecerea unei suprafeŃe de 11 000 ha in domeniul privat.  

In cazul producerii unui incendiu, intervenŃia se face in funcŃie de 
suprafaŃa, tipul incendiului cu forŃe si mijloace specifice. 

Incendiile la păduri pot avea consecinŃe numeroase şi grave – cum ar fi: 
- distrugerea lizierei, a regenerărilor naturale şi a seminŃişului; 
- arderea ramurilor şi a scoarŃei arborilor ceea ce produce uscarea 

lor; 
- carbonizarea tulpinilor arborilor parŃial, ceea ce duce la deformarea 

acestora; 
- arderea materialului lemnos exploatat; 
- pierderea calităŃii solului ca urmare a arderii lizierei şi reducerea 

umidităŃii prin lipsa stratului protector; 
- degradarea sau distrugerea florei şi faunei (cuiburi de păsări, puii 

unor animale şi specii de vânat etc.); 
- reducerea valorii estetice, economice şi biologice a pădurilor; 
- pierderea vieŃilor omeneşti în unele situaŃii. 
FaŃă de cele expuse se desprinde concluzia că problemele complexe şi 

specificul intervenŃiei pentru stingerea incendiilor la păduri, impun o 
organizare şi conducere fermă a acŃiunilor, fapt ce se realizează prin 
constituirea comandamentelor de intervenŃie în fondul forestier încă înaintea 
producerii unor eventuale incendii.    Incendiile de miriste de la marginea 
drumurilor judetene sau comunale care duc la arderea plopilor de la 
marginea carosabilului  deven un pericol, putandu-se prabusi la o 
intensificare mai mare de vant.      

 RISCURILE SOCIALE  
Problema sărăciei reprezintă efectul de dezagregare socială cu care 

societatea noastră se confruntă: criminalitatea, corupŃia, trafic de fiinŃe vii, 
degradarea habitatului uman, inhibarea simŃului civic care duc la manifestări 
cu afluenŃă de public. 

 
6. ZONE DE RISC CRESCUT 
- Clasificarea localităŃilor, instituŃiilor publice, operatorilor 

economici şi obiectivelor din punct de vedere al protecŃiei civile, în funcŃie 
de riscurile specifice. 

 Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 privind Planul de 
amenajare a teritoriului naŃional, precum si al planului de apărare împotriva 
inundaŃiilor al Comunei Peciu- Nou, nu exista obiective ori locuinŃe ce pot fi 
afectate de inundaŃii. 

 



      În ceea ce priveşte cutremurul, judeŃul Timis este amplasat în zona cu 

intensitate                  seismică crescuta. 

 
- Obiective sursă de risc (pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, 

radiologic, tehnologic,etc) 
Incendiile de proporŃii sunt fenomene complexe declanşate natural sau 

artificial, uneori scăpate de sub control, în urma cărora se produc pierderi de 
vieŃi omeneşti, pagube materiale, necesitând costuri mari pentru stingerea 
lor, reabilitarea zonelor afectate . 

Elementele de risc sunt reprezentate de clădirile de locuit, magazine, 
şcoli, cabinete medicale, obiective economice, lăcaşe de cult,  păduri, culturi 
cerealiere.  

 -  LocalităŃi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele sursă 
de risc: 

Satele comunei Peciu- Nou nu sunt afectate de obiective sursă de risc 
din vecinătăŃile comunei. 
 

CAPITOLUL IV.  ACOPERIREA RISCURILOR  
 

 SecŃiunea I. ConcepŃia desfăşurării acŃiunilor de protecŃie-
intervenŃie: 
 Elaborarea concepŃiei de desfăşurare a acŃiunilor de protecŃie- 
intervenŃie constă în stabilirea efectelor şi fazelor de intervenŃie, în funcŃie 
de evoluŃia probabilă a situaŃiilor de urgenŃă, definirea obiectivelor, crearea 
de scenarii pe baza acŃiunilor de dezvoltare, a premizelor referitoare la 
condiŃiile viitoare, selectarea cursului optim de acŃiune şi stabilirea 
dispozitivului de intervenŃie, luarea deciziei şi precizarea sau transmiterea 
acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare. 
 ConcepŃia acŃiunilor de protecŃie- intervenŃie se stabileşte din timp şi 
se înscrie în concepŃia generală a Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă 
Banat, judetul Timis şi cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi activităŃilor 
desfăşurate în scopul asigurării protecŃiei populaŃiei, bunurilor materiale, 
valorilor culturale şi a factorilor de mediu în caz de război sau dezastre. 
 ConcepŃia din Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor se aplică în 
scopul realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepŃie unitară a 
măsurilor de intervenŃie şi protecŃie. 
 Măsurile stabilite în concepŃia de protecŃie – intervenŃie se realizează 
din timp în conformitate cu legislaŃia în vigoare ( Ordinul nr. 132/ 
29.01.2007) şi a Schemei cu Riscurile Teritoriale din zona de competenŃă a 
Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă Banat,Timis şi se intensifică în 
situaŃii speciale, conform Planului de Evacuare pentru SituaŃii de UrgenŃă. 



 De asemenea, concepŃia cuprinde măsuri specifice privind 
planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acŃiunilor de răspuns în 
situaŃii de urgenŃă la obiective, instituŃii publice, construcŃii, aglomerări de 
persoane şi operatori economici sursă de risc din zona de competenŃă. 

Monitorizarea, evidenŃa, gestionarea si evaluarea riscurilor, organizarea 
si desfăşurarea intervenŃiei la producerea unor tipuri de risc pe teritoriul 
comunei Peciu-Nou.: - revine conform H.G. nr. 1489/2004, 1490/2004, 
1491/2004 Inspectoratului pentru SituaŃii de Urgente JudeŃean prin Centrul 
OperaŃional, Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de Urgenta prin 
Secretariatul Tehnic Permanent care funcŃionează pe lângă Centrul 
OperaŃional din cadrul Inspectoratului JudeŃean pentru SituaŃii de Urgenta si 
prin grupurile de suport tehnic pe tipuri de risc care funcŃionează pe lângă 
Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de Urgenta, iar la nivel local revine 
Comitetului Local pentru SituaŃii de Urgenta, centrului operativ cu activitate 
temporara si specialiştilor din cadrul comisiilor locale si consultanŃilor 
tehnici. 

La agenŃi economici, instituŃii publice si societăŃi comerciale acoperirea 
riscurilor privind monitorizarea, evaluarea, evidenta intra in competenta 
conducătorilor acestora ajutaŃi de către specialişti si inspectori de specialitate 
pe linia situaŃiilor de urgenta. 

La nivelul Comitetului judeŃean pentru situaŃii de urgenta, a 
Inspectoratului pentru SituaŃii de Urgenta judeŃean si a comitetelor locale 
pentru situaŃii de urgenta s-a stabilit un flux informaŃional decizional pentru 
informare si raportare a situaŃiilor de risc produse pe teritoriul de competenta 
in conformitate cu fluxul stabilit la nivelul Sistemului NaŃional de 
Management al SituaŃiilor de Urgenta. 

(1.) Evitarea manifestărilor riscurilor, reducerea frecvenŃei de producere 
ori limitarea consecinŃelor acestora, se realizează prin următoarele acŃiuni: 

a)- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc. si transmiterea datelor la autorităŃile competente ; 

b)- activităŃi preventive ale C.L.S.U. si autorităŃilor publice, pe domenii 
de activitate ; 

c)- informarea populaŃiei asupra pericolelor specifice comunei Peciu- 
Nou si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui 
pericol; înştiinŃarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizează în 



scopul evitării surprinderii si a luării masurilor privind adapostirea 
populaŃiei, protecŃiei bunurilor materiale. 
 Alarmarea cetăŃenilor si salariaŃilor, operatorii economici si instituŃiile 
comunei Peciu- Nou se executa prin folosirea sistemului de alarmare 
compus din: 

-  sirena electrica; 
- clopote existente în localitatea si satele aparŃinătoare. 
Pentru alarmarea populaŃiei sunt stabilite următoarele semnale de 

alarma: 
- "ALARMA LA DEZASTRE" - 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde 

fiecare cu pauza de 10 secunde între ele - pentru situaŃiile de inundaŃii, 
incendii de mari proporŃii, N.B.C., etc; 

-"ÎNCETAREA ALARMEI" - sunet continuu cu durata de 2 minute. 
(2.) ActivităŃile preventive planificate, organizate si desfăşurate în 

scopul acoperirii riscurilor, sunt: 
a)- controale si inspecŃii de prevenire ; 
b)- avizare/autorizare de securitate la incendiu si protecŃie civila ; 
c)- acordul; 
d)- asistenta tehnica de specialitate ; 
e)- informare preventiva ; 
f)- pregătirea populaŃiei; 
g)- constatarea si sancŃionarea încălcărilor prevederilor legale. 
(3.) Planurile de intervenŃie vor cuprinde informaŃii referitoare la : 
a)-categoriile de servicii de salvare/intervenŃie în caz de urgenta si 

amplasarea unităŃilor operative ; 
b)- încadrarea si mijloacele de intervenŃie si protecŃie a 

personalului/populaŃiei pentru 
fiecare tip de risc, pe categorii de forŃe si mijloace, cum sunt: 

autospeciala de lucru cu apa,  servanŃi pompieri, asistenŃi, etc.; 
c)- zona de acoperire a riscurilor ; 
d)- timpii de răspuns, cuantificaŃi de comisia IJSU ; 
e)- activitatea operaŃionala, prin prezentarea detaliata a ponderii 

intervenŃiilor la incendii 
asistenŃa medicala de urgenta, reanimare si descarcerare; 

deblocari/salvari de persoane, 
salvări de animale, etc.; 



f)- alte informaŃii considerate necesare . 
SecŃiunea a II-a.  Etapele de realizare a acŃiunilor : 
Desfăşurarea intervenŃiei cuprinde următoarele operaŃiuni principale : 
a)- alertarea si/sau alarmarea grupului de pompieri voluntari si a 

unităŃilor de intervenŃie din Timisoara  
(S.V.S.U. al comunelor si operatorilor economici cu care a fost incheiat 

contract de interventie); 
b)- informarea personalului de conducere asupra situaŃiei reale ; 
c)- deplasarea la locul intervenŃiei; 
d)- intrarea în acŃiune a forŃelor, amplasarea mijloacelor si realizarea 

dispozitivului 
preliminar de intervenŃie ; 
e)- transmiterea dispoziŃiilor preliminare ; 
f)- recunoaşterea, analiza situaŃiei, luarea deciziei si darea ordinului de 

intervenŃie ; 
g)- evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si 

bunurilor ; 
h)- realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de intervenŃie la 

situaŃia concreta ; 
i)- manevra de forte ; 
j)- localizarea si limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
k)- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
1)- regruparea forŃelor si a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
m)- stabilirea cauzei producerii evenimentului si a condiŃiilor care au 

favorizat evoluŃia acestuia; 
n)- întocmirea procesului verbal de intervenŃie si a raportului de 

intervenŃie ; 
o)- retragerea forŃelor si mijloacelor de la locul acŃiunii la locul de 

dislocare permanenta ; 
p)- restabilirea capacităŃii de intervenŃie ; 
q)- informarea IJSU/ preşedintelui CLSU ; 
r)- analiza intervenŃiilor si evidenŃierea masurilor de 

prevenire/optimizare necesare ; 
SecŃiunea a III-a. Faze de urgenta a acŃiunilor : 
(1) La amplasarea in teritoriu a formaŃiei de intervenŃie al comunei 

Peciu- Nou se tine seama de următoarele criterii operaŃionale: 



a) timpul mediu de alertare: 5-10 minute, in funcŃie de anotimp si de ora 
din zi sau din noapte la care s-a produs situaŃia de urgenta; 

b) timpul de răspuns; 
c) raza medie a sectorului de competenta: 5-10 km; 
d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de intervenŃie: 50 km/h. 
(2)Timpul maxim de răspuns: 
a) la obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute; 
b) in cel mai indepartat punct din sectorul de competenta stabilit: 20 de 

minute; 
c) in celelalte localităŃi cu care s-au incheiat contracte sau convenŃii de 

intervenŃie: 45 de minute. 
(3)Derularea intervenŃiei se face gradual, după caz, astfel: 
a)alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunŃarea/alertarea 

structurilor profesioniste de intervenŃie ale inspectoratului pentru situaŃii de 
urgenta judeŃean, precum si a serviciului privat/voluntar cu care s-a incheiat 
un contract/o convenŃie de intervenŃie; 

b) intervenŃia propriu-zisa efectuata de serviciile voluntare; 
c) sprijinul acordat intervenŃiei (in tehnica si personal specializat) de 

către serviciul privat/voluntar cu care s-a incheiat un contract/o convenŃie de 
intervenŃie; 

d) sprijinul acordat intervenŃiei (in tehnica si personal specializat) de 
către structurile profesioniste. 

(4) Serviciul de urgenta voluntar solicita in sprijin intervenŃia 
serviciilor de urgenta private si a celor voluntare cu care a incheiat 
contracte/convenŃii de intervenŃie sau, după caz, a serviciilor de urgenta 
profesioniste, ori de cate ori amploarea situaŃiei de urgenta depăşeşte 
capacitatea de răspuns a acestuia. 
 
  
 
    Desfăşurarea intervenŃiei cuprinde următoarele: 
a. alertarea şi /sau alarmarea unităŃii sau a subunităŃilor pentru intervenŃi; 
b. informarea personalului de conducere asupra situaŃiei create;     
c. deplasarea la locul intervenŃiei; 
d. intrarea în acŃiune a forŃelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea 
dispozitivului preliminar de intervenŃie; 
e. transmiterea dispoziŃiilor preliminare; 



f. recunoaşterea, analiza situaŃiei, luarea deciziei şi darea ordinului de 
intervenŃie; 
g. evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
h. realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenŃie la situaŃia 
concretă; 
i. manevra de forŃe; 
j. localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului); 
k. înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului); 
l. regruparea forŃelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
m. stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiŃiilor care au 
favorizat evoluŃia acestuia; 
n. întocmirea procesului verbal de intervenŃie şi a raportului de intervenŃie; 
o. retragerea forŃelor şi mijloacelor de la locul acŃiunii în locul de dislocare 
permanentă; 
p. restabilirea capacităŃii de intervenŃie; 
q. informarea inspectorului general/ inspectorului şef/ comandantului şi a 
eşalonului superior. 
 Aceste etape se stabilesc Ńinând cont de caracteristicile operative ale 
zonei de competenŃă, centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor obŃinute. 
 Organizarea intervenŃiei Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă 
Banat, Timis, pentru acoperirea riscurilor se realizează într-o concepŃie 
unitară în zone de competenŃă prin stabilirea raioanelor de intervenŃie a 
subunităŃilor, precum şi stabilirea urgenŃelor. Detaşamentul   cuprinde 
localităŃile: 
- Cruceni , Foieni, Ionel, Giulvaz, Ivanda, Crai Nou, Dinias, Sinmartinu 
Sirbesc, PECIU- NOU.  
 
SecŃiunea a IV -a. AcŃiunile de protecŃie – intervenŃie 
 ForŃele de intervenŃie voluntare acŃionează conform domeniului lor de 
competenŃă, pentru: 
 a. salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, 
evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraŃilor, aprovizionarea cu 
alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate; 
 b. acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi 
participarea la evacuarea populaŃiei, instituŃiilor publice şi operatorilor 
economici afectaŃi; 
 c. aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii 
situaŃiei de urgenŃă specifice; 
 d. dirijarea şi îndrumarea circulaŃiei pe direcŃiile şi în zonele stabilite 
ca accesibile; 
 e. diminuarea şi /sau eliminarea avariilor la reŃele şi clădiri cu 
funcŃiuni esenŃiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală 
pentru protecŃia civilă; 



 f. limitarea proporŃiilor situaŃiei de urgenŃă specifice şi înlăturarea 
efectelor acesteia cu mijloacele din dotare. 
 
 SecŃiunea a V-a. Instruirea. 
 Pregătirea forŃelor voluntare de intervenŃie se realizează în cadrul 
şedinŃelor de pregătire, aplicaŃiilor şi exerciŃiilor de alarmare, in funcŃie de 
tipurile de risc ce pot afecta comuna Peciu- Nou şi de  gradul de dotare cu 
mijloace şi materiale. 
 ForŃele de intervenŃie voluntare se pregătesc în cadrul Comitetului 
Local pentru SituaŃii de UrgenŃă sau operatorilor economici unde sunt 
organizate, în baza programelor elaborate de Inspectoratul pentru SituaŃii de 
UrgenŃă Banat, Timis. 
 
 SecŃiunea a VI -a. Realizarea circuitului informaŃional – 
decizional şi de cooperare. 
 Sistemul informaŃional- decizional cuprinde ansamblul subsistemelor 
destinate observării, detectării, măsurării , înregistrării, stocării şi prelucrării 
datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaŃiilor 
de către factorii implicaŃi în acŃiunile de prevenire şi gestionare a unei 
situaŃii de urgenŃă. 
 Informarea COAT ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului 
producerii unei situaŃii de urgenŃă specifică, evoluŃiei acesteia, efectelor 
negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin 
raportare. 
 Primăria, şi Comitetele locale pentru situaŃii de urgenŃă, precum şi 
conducerile operatorilor economici şi instituŃiile amplasate  în zona de risc 
au obligaŃia să asigure preluarea de la staŃiile centrale şi locale a datelor şi 
avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acŃiunilor 
preventive şi de intervenŃie. 
 Circuitul informaŃional- decizional se realizează conform planului de 
alarmare. 
 
CAPITOLUL V–RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI 
FINANCIARE 
 Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării 
activităŃii de analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit 
reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, 
materiale şi financiare pentru gestionarea situaŃiilor de urgenŃă, elaborate 
de comitetul local pentru situaŃii de urgenŃă. 
 Consiliul Local prevede anual, în bugetul propriu, fondurile necesare 
pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei 
şi acoperirii riscurilor din unităŃile administrativ-teritoriale pe care le 



reprezintă,în funcŃie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele si 
condiŃiile de producere/manifestare, de amploarea si efectele posibile ale 
acestora, se stabilesc tipuri de forŃe si mijloace necesare de prevenire si 
combatere a riscurilor, astfel: 
a)- inspecŃii de prevenire ; 
b)- servicii voluntare pentru situaŃii de urgenta ; 
c)- formaŃiuni de asistenta medicala de urgeta si descarcerare ; 
d)- formaŃiuni de protecŃie civila : echipe de cautare-salvare; 
e)- alte formaŃiuni de salvare : Crucea Roşie, etc. ; 
f)- grupe de sprijin . 
   Pe lângă tipurile de forŃe specializate prevăzute mai sus, mai pot acŃiona, 
după caz, în condiŃiile legii : unităŃile poliŃiei, jandarmeriei, structurile 
poliŃiei comunitare, formaŃiuni de voluntari ai societăŃii civile specializaŃi în 
intervenŃii în caz de urgenta si organizaŃi în organizaŃii neguvernamentale cu 
activităŃi specifice, etc. 
   ForŃele auxiliare se stabilesc din rândul populaŃiei si salariaŃilor, al 
formaŃiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaŃii de 
urgenta, care acŃionează conform sarcinilor stabilite pentru formaŃiile de 
protecŃie civila organizate la operatorii economici si societăŃile comerciale în 
planurile de apărare specifice, potrivit legii. 
 
    
 CAPITOLUL VI – LOGISTICA AC łIUNILOR 
      Sistemul forŃelor si mijloacelor de intervenŃie în cazul producerii unei 
situaŃii de urgenta se stabileşte prin Planurile de apărare specifice elaborate, 
potrivit legii, de autorităŃile, instituŃiile publice, societatea civila si operatorii 
economici cu atribuŃii în acest domeniu, conform regulamentelor privind 
prevenirea si gestionarea situaŃiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri. 
   ForŃele si mijloacele de intervenŃie se organizează, se stabilesc si se 
pregătesc din timp si acŃionează conform sarcinilor stabilite prin Planurile de 
apărare specifice. 
    Logistica acŃiunilor de pregătire teoretica si practica, de prevenire si 
gestionare a situaŃiei de urgenta specifice, se asigura de autorităŃile, 
instituŃiile si operatorii economici cu atribuŃii în domeniu, în raport de 
răspunderi, masuri si resurse necesare. 
  Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregătirea si 
desfăşurarea acŃiunilor de intervenŃie inclusiv pentru asigurarea asistenŃei 
medicale persoanelor care au avut de suferit si pentru asigurarea condiŃiilor 
de trai sinistraŃilor, revine Consiliului  Local Peciu- Nou. 
    SituaŃia cu necesarul de fonduri financiare pentru dezastre se prezintă spre 
aprobare Consiliului Local. Asigurarea materiala, a acŃiunilor de înlăturare a 



urmărilor dezastrelor se realizează prin grija Primăriei Peciu- Nou, agenŃilor 
economici. 
     Principalele materiale de intervenŃie, decontaminatori, carburanŃi-
lubrifianŃi, medicamente se asigura astfel: 
-carburanŃi, lubrifianŃi de la depozitul Peco: A. G. Petrol – Peciu- Nou; 
-medicamente: cabinete medicale familiare, farmacia din localitatea Peciu- 
Nou; 
-materiale de construcŃii de la Societatea Comerciala RO- SIB din  Peciu- 
Nou;                
Asigurarea medicala a populaŃiei afectate precum si a personalului 
formaŃiilor participante la acŃiunile de intervenŃie se realizează la cabinetele 
medicale familiare din cele trei sate, Peciu- Nou, Dinias, Sinmartinu Sirbesc.     
        
 
 
 
 
       CAPITOLUL VII- DISPOZITII FINALE                                               
1.- Lista autorităŃilor, ai factorilor care au responsabilităŃi în analiza si 
acoperirea riscurilor în localitatea . - anexa 1 ; 
2.- AtribuŃiile autorităŃilor si responsabililor cuprinşi în PA.AR. - anexă 2 ; 
3.- ComponenŃa nominala a structurilor cu atribuŃii în domeniul gestionarii 
situaŃiilor de urgenta, cu precizarea unităŃii la care sunt încadraŃi membrii 
structurilor, funcŃiei, adresei si a telefoanelor de la serviciu si de la 
domiciliu, a responsabilităŃilor şi misiunilor; 
4.- Riscuri potenŃiale în localităŃile vecine care pot afecta zona comunei 
Peciu- Nou; 
5.- HarŃi de risc ; 
6.- Masuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a 
frecvenŃei de producere ori de manifestare a consecinŃelor acestora, pe tipuri 
de riscuri; 
7.- Sisteme existente de pre-avertizare/avertizare a atingerii unor valori 
critice si de alarmare a populaŃiei în scopul evacuării; 
8.- tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei 
situaŃii de urgenta (seism, inundaŃie, accident tehnologic, etc.); 
9.- Planuri si proceduri de intervenŃie ; 
10.- Schema fluxului informaŃional-decizional; 
11.- Locuri/spaŃii de evacuare în caz de urgenta si dotarea acestora ; 
12.- Planificarea exerciŃiilor/aplicaŃiilor conform reglementarilor tehnice 
specifice; 
13.- rapoarte lunare de informare si analiza către IJSU ; 



14.- SituaŃia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace si materiale de apărare 
existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităŃile locale si cu 
sprijin de la IJSU sau CJSU; 
15.- Reguli de comportare în cazul producerii unei situaŃii de urgenta. 
                                                                                         
 
 
                                                                                         Intocmit 
                                                                                      Viceprimar, 
                                                                                   Vancu 
Mihaela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 1 
Lista autorităŃilor şi factorilor care au responsabilităŃi în analiza şi acoperirea riscurilor în judeŃul Timis, comuna Peciu- Nou 
 



Nr.c
rt. 

Denumire autoritate 
Coordonate 

autoritate 
Persoană(e) de 

contact 
AtribuŃii în PAAR, 

conform fişei nr. 

1 Primăria 

str.Principala, 
nr.189 
Tel.0256/414500 
     0256/414201 

FARCALAU IOAN    
Primar  
Mobil 

Fişa nr. 1 

2 Primăria  
str.Principala, 
nr.189 
Tel.0256/414500 

VANCU 
MIHAELA   
Viceprimar 
Mobil 0733675456 

Fisa nr. 2 

3 Primarie SVU Tel 0256/414500  Fişa nr.3 

4 Politie                                     
  Tel 0256/414202 
 

Sef de post  
Alesutan Liviu 
Mobil 
 

Fişa nr.4 

5 
Liceul Teoretic  
Peciu- Nou 

Tel 0256/414545 
      0256/414231 

Director 
Cobrac Marioara 
Mobil 

Fişa nr.5 

6 Cabinet Medical Tel 0256/414 Dr. Liubimirescu Natasa Fisa nr.6 

7 Cabinet Veterinar Tel 0256/ 414 Dr. Cirici Fisa nr.7 

8 Primăria 
str.Principala, 
nr.189 
Tel.0256/414500 

 Fişa nr. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 



AUTORITATEA: Primăria.. Fişa nr. 1 FARCALAU IOAN 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă; Analiza neregulire constate si ia masuri 
pentru eliminarea lor 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Aproba Planul de exerciŃii si aplicaŃii, 
participa la desfăşurarea lor 

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

Asigura 
aparatură/echipamente si condiŃii 

necesare 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă;  

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

Informează populaŃia si ia masuri 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Aproba plan de exerciŃii si aplicaŃii 

III.-INTERVENłIE 

a.-alarmare Da alarma, conduce intervenŃia, 
stabileşte masurile necesarece 

b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare  

c.-asistenŃă medicală  



d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs 
 

Solicita sprijinul agenŃilor economici 

e.-acŃiuni de limitare a consecinŃelor unui pericol  

f.-acŃiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment  

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenŃelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 



 

AUTORITATEA: Primăria.. Fişa nr2.VANCU MIHAELA 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

Sprijină activitatea de monitorizare a 
măsurătorilor si informează CLSU 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă; Controlează unităŃile administrative si 
operator economici, informează CLSU asupra 
concluziilor 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Trimestrial organizează si conduce 
exerciŃii si aplicaŃii 

cf.Plan de aplicaŃii si exerciŃii 

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

Informează populaŃia prin TV locala si 
afişare 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă;  

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; împreuna cu primarul stabileşte locul 
de desfăşurare, echipamentul si materialul 
necesar, conduce 

 toata activitatea 

III.-INTERVENTIE 

a.-alarmare Alarmează Serviciul SVSU, stabileşte 
mijloacele de intervenŃie necesare. Timp de intrare 
in acŃiune 10 minute 



b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare îndruma si controlează echipa de 
specialitate 

c.-asistenŃă medicală  

d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs Conduce toate activităŃile, asigurând 
mijloacele necesare 

e.-acŃiuni de limitare a consecinŃelor unui pericol  

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment  

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenŃelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 

AUTORITATEA: Primăria  
Sef. SV 

Fişa nr.3  

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă;  

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si 
exerciŃii conducând echipa de 
salvare 

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă;  

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

• 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si 
exerciŃii conducând echipa de 
salvare 

III.-INTERVENłIE 

a.-alarmare  

b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare Asigura cazarea si hrana 
sinistraŃilor 



c.-asistentă medicală 
> 

 

d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs  

e.-acŃiuni de limitare a consecinŃelor unui pericol  

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment  

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenŃelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 

AUTORITATEA: POLITIA Fişa nr.4  
Alesutan Liviu 

L-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă; Răspunde de prevenirea 
pericolelor si ia masuri pentru eliminarea 
lor in cadrul instituŃiei care o conduce 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si exerciŃii 

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

Răspunde de alarmare in caz de 
pericole, asigura materiale de prima 
intervenŃie si instruirea angajaŃilor 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă;  

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii;  

III.-INTERVENłIE 

a.-alarmare  



b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare  

c.-asistenŃă medicală  

d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs  

e.-acŃiuni de limitare a consecinŃelor unui pericol  

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 

AUTORITATEA: LICEUL TEORETIC PECIU-NOU Fişa nr.5 Cobrac Marioara 

L-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

- 

b.-controlul preventive al autorităŃilor pe domenii de 
competenŃă; 

Răspunde de prevenirea pericolelor si ia 
masuri pentru eliminarea lor in cadrul instituŃiei 
care o conduce 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii;  

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

Răspunde de alarmare in caz de pericole, 
asigura materiale de prima intervenŃie si instruirea 
angajaŃilor 

b.-controlul preventive al autorităŃilor pe domenii de 
competenŃă; 

 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si exerciŃii  

III.-INTERVENłIE 

a.-alarmare  



b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare  

c.-asistenŃă medicală  

d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs  

e.-acŃiuni de limitare a consecinŃelor unui pericol  

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

 

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenŃelor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 

AUTORITATEA: Cab.Med.Fam. drLiubimirescu Fişa nr. 6 Dr. LIUBIMIRESCU NATASA 

L-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

- 

b.-controlul preventive al autorităŃilor pe domenii de 
competenŃă; 

 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si exerciŃii, conducând 
grupa sanitar-veterinar 

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

 

b.-controlul preventive al autorităŃilor pe domenii de 
competenŃă; 

 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si exerciŃii conducând 
grupa sanitar-veterinar 

III.-INTERVENłIE 

a.-alarmare  

b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare  



c.-asistenŃă medicală împreuna cu membrii echipei de 
specialitate(grupa sanitar-veterinar) acorda celor 
accidentaŃi prim ajutor. Timp de acŃiune 10 minute. 

d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs  

e.-acŃiuni de limitare a consecinŃelor unui pericol  

f.-actiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

 

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenŃelor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 

AUTORITATEA: Cab.Med.Veterinar Fişa nr.7 Dr.Cirici 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă;  

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si exerciŃii, 
conducând grupa sanitar-veterinar 

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, 
hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile competente; 

 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de competenŃă;  

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la aplicaŃii si exerciŃii, 
conducând grupa sanitar-veterinar 

III.-INTERVENłIE 

a.-alarmare  

b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare  

  



c.-asistenŃă medicală împreuna cu echipa de salvare 
evacuare asigura adapostirea animalelor 
salvate. Asigura asistenta medicala. 

d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs  

e.-acŃiuni de limitare a consecinŃelor unui pericol  

f.-acŃiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment  

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenŃelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa nr. 2  
AtribuŃiile autorităŃilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 

AUTORITATEA: Primăria.. Fişa nr.8  

L-GESTIONAREA RISCURILOR 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, 
de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile 
competente; 

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

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de 
competenŃă; 

 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii; Participa la de exerciŃii si aplicaŃii 

II.-RESURSE NECESARE 

a.-monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, 
de mediu, hidrografici, etc şi transmiterea datelor la autorităŃile 
competente; 

Răspunde de aparatura si echipament de 
măsura/control necesare, loc de amplasare LICEUL 
TEORETIC 

b.-controlul preventiv al autorităŃilor pe domenii de 
competenŃă; 

 

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

 

d.-exerciŃii şi aplicaŃii;  

III.-INTERVENłIE 

a.-alarmare Participa la alarmare 

b.-acŃiuni de căutare/salvare/descarcerare  

c.-asistenŃă medicală  



d.-acŃiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs  

e.-actiuni de limitare a consecinŃelor unui 
pericol 

 

f.-acŃiuni de înlăturare a efectelor unui eveniment  

Notă: se completează doar rubricile corespunzătoare competenŃelor 
 
 

 
 


