ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI ……………
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AVIZAT
Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani

APROB
Preşedintele Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă

Colonel

Primar
...........................

..........................

P L A N U L
CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2013
Nr.
Crt.

CINE CONDUCE
(execută, participă)

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.

I. PE LINIA MANAGEMENTULUI SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

1.

2.

3.

Actualizarea Organigramei Sistemului local de management al
situaţiilor de urgenţă, supunerea avizării de către Inspecoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani şi aprobării
Consiliului Local.

Şef COAT
Personal de
specialitate cu
atribuţii în
domeniul situaţiilor
de urgenţă

Actualizarea încadrării cu personal a structurilor cu responsabilităţi
în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Şef COAT
Şef SVSU

Coordonarea întocmirii/actualizării documentelor de organizare,
dotare, încadrare cu personal la nivelul instituţiilor publice şi operatorilor
economici din competenţa teritorială şi a documentelor operative (ROF,
Planul de analiză şi acoperirea riscurilor, fişa instituţiei
publice/operatorului economic, etc)

Şef COAT
Ref.spec.pr.c.
Şefii C.U.
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TERMEN DE EXECUTARE
I F M A M I I A S O N D

OBS.

Nr.
Crt.

4.

5.

6.

7.

CINE CONDUCE
(execută, participă)

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.
Întocmirea/actualizarea planurilor de protecţie şi intervenţie în
situaţiile de urgenţă determinate de riscurile identificate la nivelul
localităţii:
- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi
poluărilor accidentale;
- Planul de analiză şi acoperirea riscurilor;
- Planul de evacuare a populaţiei, bunurilor materiale şi animalelor
în situaţii de urgenţă;
- Fişa localităţii;
- Planul de înştiinţare şi alarmare/Schemele de avertizare-alarmare a
populaţiei din zonele de risc;
- Planul de protecţie şi intervenţie în cazul dezastrelor provocate de
seisme, alunecări de teren şi/sau prăbuşiri generatoare de situaţii de
urgenţă;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de epidemii;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii şi contaminare
a produselor animale;
- Planul de protecţie şi intervenţie în cazul căderilor masive de
zăpadă, a producerii gheţii şi poleiului pe teritoriul localităţii;
Actualizarea planurilor de cooperare cu localităţile limitrofe, a
convenţiilor/contractelor de intervenţie cu instituţiile publice, operatorii
economici sau persoanele fizice, prevăzute în PAAR.
Instruirea personalului de serviciu (ofiţer de .serviciu, guarzi,
paznici) cu privire la modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de
urgenţă sau a unei situaţii de protecţie civilă.
Asigurarea capacităţii de prevenire şi de intervenţie a serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, după caz, prin: organizarea
monitorizării surselor de risc, pregătirea pe linia specialităţii, asigurarea
logistică, stabilirea variantelor de acţiune, participarea la exerciţii şi
aplicaţii.
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TERMEN DE EXECUTARE
I F M A M I I A S O N D

OBS.

Centrul operativ
Ref.spec.pr.c.
Şef SVSU

Şef COAT
Membrii CLSU
Şef COAT
Ref.spec.pr.c.
Şefii C.U.
Şef SVSU
Şefii C.U.

conform
programului de
pregătire

Nr.
Crt.
8.

9.

10.

CINE CONDUCE
(execută, participă)

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.
Întocmirea documentelor de planificare a pregătirii în domeniul
situaţiilor de urgenţă în anul 2013, conform Ordinului Prefectului
judeţului Botoşani, avizarea şi aprobarea acestora.
Întocmirea/actualizarea tuturor documentelor de organizare,
desfăşurare şi conducere a activităţilor de pregătire, prevenire şi protecţie
desfăşurate la nivelul CLSU, CSU, SVSU conform OMAI 718/2005,
OMAI.160 din 2007, OMAI 158/2007.
Asigurarea instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă,
conform Ordinului MAI nr.712/2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
Urmărirea participării personalului planificat la cursul de pregătire
la Centrul Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă/CZ
Bacău.

TERMEN DE EXECUTARE
I F M A M I I A S O N D

OBS.

Centrul operativ
Şef SVSU
Şefii C.U.
Şef SVSU
Şefii C.U.

Pers.desemnat
Şefii C.U.
Preşedintele CLSU
Şef CO, Şefii CU

conform
planif.

Organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă în conformitate cu Ordinul prefectului judeţului Botoşani privind
pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, a Dispoziţiei primarului şi a
Deciziei şefilor celulelor pentru situaţii de urgenţă.

Primar/Şef COAT
Şef SVSU
Şefii C.U.

Conform
Planului
de
pregătire
/Programului de
pregătire

13.

Organizarea,
pregătirea,
conducerea
şi
desfăşurarea
antrenamentelor de specialitate, a exerciţiilor de avertizarealarmare/evacuare în situaţii de urgenţă; întocmirea documentelor
specifice de organizare şi desfăşurare a activităţilor.

CLSU,COAT,
SVSU
Şefi CSU

Conform
planifică
rii

14.

Verificarea, întreţinerea şi asigurarea operativităţii instalaţiilor,
materialelor, aparaturii şi tehnicii din dotarea serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă.

Şef SVSU
Şefii CU

11.

12.

15.

Asigurarea permanenţei
la sediul primăriei
la
primirea
atenţionărilor şi avertizărilor privind fenomenele meteorologice
periculoase sau a avertizărilor şi alertelor hidrologice; pregătirea
personalului care asigură serviciul de permanenţă.
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Preşedintele CLSU
Şef COAT

Conform
instrucţiu
-nilor
tehnice
Pe durata
manifestării
fenomenelor

Nr.
Crt.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.

CINE CONDUCE
(execută, participă)

Asigurarea elaborării hărţilor de risc (scara 1/25000) de către
instituţiile abilitate, prin grija biroului urbanism,conform Legii nr.575
din 2001, a Normelor metodologice şi introducerea acestora,după
aprobarea de către Direcţia de Prevenire şi Management al Fenomenelor
periculoase din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în Planul de
Urbanism General al localităţii în vederea restricţionării regimului de
construire în zonele inundabile, cu alunecări de teren şi risc seismic.
Urmărirea ca proprietarii acumulărilor de apă să ia toate măsurile
pentru întreţinerea, repararea, exploatarea şi obţinerea autorizaţiei de
funcţionare în siguranţă a acesteia.
Inventarierea lucrărilor şi construcţiilor executate în zonele de
risc, fără autorizaţie de construcţie, aplicarea strictă a art.49 din Legea
310 din 2004, respectiv demolarea acestora sau obţinerea declaraţiilor pe
propria răspundere de asumare de către proprietar a riscurilor la care este
expus.
Realizarea secţiunilor de scurgere la râuri şi pârâuri în dreptul
podurilor şi podeţelor, curăţirea albiilor, rigolelor, şanţurilor, respectarea
prevederilor PUG privind amplasarea depozitelor de deşeuri,
împrejmuirea acestora.
Informarea CJSU, prin IJSU, despre stările potenţial generatoare
de situaţii de urgenţă de pe raza localităţii, precum şi de iminenţa
producerii acestora pe teritoriul localităţii; în cazul producerii unei
situaţii de urgenţă se va specifica obligatoriu dacă obiectivele afectate
sunt situate în zonele de risc, nominalizate conform PUG.
Efectuarea de controale pe linia apărării împotriva incendiilor la
gospodăriile populaţiei şi unităţilor subordonate Consiliului local.
Desfăşurarea activităţii de informare preventivă privind riscurile
specifice, prevenirea, intervenţia şi comportamentul cetăţenilor în cazul
apariţiei şi producerii unor situaţii de urgenţă.
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TERMEN DE EXECUTARE

OBS.

I F M A M I I A S O N D

Vicepreşedintele
CLSU
Birou urbanism

Insp.prot.mediu
Resp.dom.public
Vicepreşedinte
CLSU
Birou urbanism

Insp.prot.mediu
Birou urbanism

Şef COAT
Birou urbanism

Şef SVSU,
personalul din
cadrul
compartimentelor de
prevenire ale SVSU
CLSU
Şef SVSU
Şefii CU

conform
graficului
întocmit

Nr.
Crt.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.

CINE CONDUCE
(execută, participă)

Identificarea hidranţilor stradali, întocmirea hărţii cu dispunerea
acestora în teren, urmărirea întreţinerii acestora, marcarea vizibilă,
asigurarea apei necesare şi accesului la aceştia.
Analiza operativă a atenţionărilor şi avertizărilor primite de la
instituţiile specializate, evaluarea consecinţelor negative prognozate la
nivel local, stabilirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, asigurarea
cooperării.
Verificare celulelor de urgenţă de la instituţiile publice şi operatorii
economici privind întocmirea/actualizarea documentelor de organizare,
dotare şi funcţionare a structurilor ce compun sistemul local de
management al situaţiilor de urgenţă.
Actualizarea bazei de date aflate la dispoziţia Comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, bază ce face referire la potenţialele surse de
risc şi de gestionarea situaţiilor de urgenţă posibil a se produce pe
teritoriul localităţii.
Constituirea comisiei şi elaborarea documentelor referitoare la
evaluarea pagubelor produse de situaţiile de urgenţă.
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OBS.

I F M A M I I A S O N D

Şef SVSU

Preşedinte CLSU,
Membrii CLSU,CO
Şef SVSU
Şefii CU
Şef COAT
Şef SVSU

Şef COAT
Şef SVSU

Şef COAT

Prezentarea/fundamentarea propunerilor privind cuprinderea în
bugetul local a fondurilor necesare monitoruzării şi gestionării situaţiilor
de urgenţă în anul 2013
Organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor semestriale ale
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă:
- Analiza stadiului îndeplinirii măsurilor de prevenire, protecţie şi
intervenţie planificate pentru semestrul în curs; adoptarea măsurilor
pentru eliminarea disfuncţionalităţilor şi eficientizarea activităţilor;
desfăşurarea instructajului de pregătire semestrial.
- Analiza activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul
în curs şi prezentarea modalităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă
produse pe teritoriul localităţii -raport de bilanţ; desfăşurarea
instructajului de pregătire semestrial.

TERMEN DE EXECUTARE

CLSU
Şef COAT

CLSU,COAT,STP
DSP
Şefii CU, SVSU,
SPSU

pe
timpul
sit.urg.

Nr.
Crt.

30.

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.

Evaluarea activităţii CLSU, COAT şi SVSU pe anul precedent.

CINE CONDUCE
(execută, participă)
Preşedinte CLSU,
Membrii
CLSU,COAT,
Şef SVSU

31.

Elaborarea şi supunerea spre aprobare a Planului de activitate al
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă pentru anul următor.

32.

Analiza stadiului organizării, dotării şi funcţionării serviciului
public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

33.

Desfăşurarea/ participarea la concursurile serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă

CLSU,COAT,
Şef SVSU

34.

Organizarea/participarea la concursurile cercurilor tehnicoaplicative de elevi „Prietenii pompierilor” „Cu viaţa mea apăr viaţa”
precum şi a Concursului judeţean pentru copiii preşcolari „Micii
Pompieri”.

CLSU,COAT,
Şef SVSU

35.

Organizarea, desfăşurarea / participarea la programele de
pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din cadrul
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, conform prevederilor
OMAI nr. 250/2010.

CLSU,COAT,
Şef SVSU

TERMEN DE EXECUTARE
I F M A M I I A S O N D

CLSU,COAT,
Şef SVSU
CLSU,COAT,
Şef SVSU

II. PE LINIA ACTIVITĂŢII DE ÎNŞTIINŢARE ŞI ALARMARE A CLSU, CSU, SVSU
36.

37.

Asigurarea funcţionării aparaturii de inştiinţare, avertizare,
alarmare, menţinerea în stare operativă a punctului de alarmare.

Şef COAT

Actualizarea documentelor şi a bazei de date referitoare la situaţiile
de urgenţă deţinute de COAT şi punerea la dispoziţia instituţiilor
interesate a datelor şi informaţiilor pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă.
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Şef COAT

OBS.

Nr.
Crt.

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.

CINE CONDUCE
(execută, participă)

38.

Evaluarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul localităţii,
stabilirea măsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora.

39.

Completarea şi asigurarea funcţionării aparaturii de comunicaţii,
informatică, înştiinţare, avertizare-alarmare la nivelul CLSU/CSU.

40.

41.

Verificarea şi întreţinerea mijloacelor de alarmare (sirene electrice
, alte mijloace acustice şi luminoase cuprinse în schemele de avertizarealarmare) existente la nivelul localităţii, instituţiilor publice şi
operatorilor economici.
Organizarea/participarea la antrenamentele bilunare de înştiinţarealarmare organizate de ISUJ şi verificarea viabilităţii schemelor de
avertizare-alarmare.

TERMEN DE EXECUTARE

OBS.

I F M A M I I A S O N D

Preşedintele CLSU,
Şef COAT,
Şef SVSU
Preşedintele CLSU,
Şef COAT,
Şef SVSU, Şefi
CSU
Şef COAT,
Şef SVSU,

42.

Întocmirea diagramelor de audibilitate în zonele de risc.

Preşedintele CLSU,

43.

Întocmirea contractelor pentru executarea verificărilor şi
întreţinerilor la mijloacele de înştiinţare-alarmare.

Preşedintele CLSU,

III. PE LINIA ASIGURĂRII CU MIJLOACE TEHNICE ŞI MATERIALE NECESARE PROTECŢIEI ŞI INTERVENŢIEI
44.

45.

46.

47.

Cuprinderea în bugetul local a fondurilor financiare pentru
asigurarea mijloacelor, aparaturii şi materialelor necesare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă
Urmărirea îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul local anual şi
de perspectivă pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi
financiare necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă
Inventarierea tuturor mijloacelor tehnice care pot fi folosite pentru
limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul localităţii.
Asigurarea stocurilor de intervenţie, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, de către toate instituţiile cu atribuţii în domeniul gestionării
situaţiilor de urgenţă.
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Consiliul local,
Şefii CSU
Consiliul local,
Şefii CSU
Preşedintele CLSU
Şef COAT,
Şef SVSU,

Nr.
Crt.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.

CINE CONDUCE
(execută, participă)

Actualizarea planurilor de funcţionare a mijloacelor antichimice,
dotarea acestora în vederea aducerii în stare totală de funcţionare a unui
mijloc de fiecare tip .

TERMEN DE EXECUTARE

OBS.

I F M A M I I A S O N D

Şef COAT,
Şef SVSU,

IV. ELABORAREA STUDIILOR ŞI DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE PRIVIND INTERVENŢIA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Preşedintele CLSU
Actualizarea „Schemei cu riscurile teritoriale din zona de
Şef COAT,
competenţă”.
Şef SVSU,
Actualizarea Catalogului local cuprinzând clasificarea localităţii, Preşedintele CLSU
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al
Şef COAT,
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice.
Şef SVSU,
Preşedintele CLSU
Interzicerea eliberării autorizaţiilor de construcţie a imobilelor în
Şef COAT,
zonele de risc prevăzute în documentaţiile anexă la P.U.G. ale unităţii
Şef SVSU,
administrativ – teritoriale.
Întocmirea Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, Preşedintele CLSU
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivel
Şef COAT,
local, 2013.
Şef SVSU,
Editarea unor materiale instructiv – educative privitoare la modul de
comportare a populaţiei în situaţii de urgenţă ( afişe, pliante, broşuri,
Şef COAT,
Şef SVSU,
reviste, etc.) şi afişarea la sediul primăriei, posturilor de poliţie,
cabinetele medicale.
V. PE LINIA ASIGURĂRII CAPACITĂŢII DE PROTECŢIE PRIN ADĂPOSTIRE, EVACUARE, PIROTEHNIC.
Urmărirea aplicării de către unităţile de proiectare a „Normativului
Şef COAT,
Conform
privind proiectarea spaţiilor de adăpostire la construcţiile noi şi
respectarea de către constructori a documentaţiilor avizate de inspecţia
Şef SVSU,
avizelor
de prevenire”.
Executarea lucrărilor de întreţinere la adăposturile/spaţiile de
Conform
Şef COAT,
adăpostire de protecţie civilă şi menţinerea în stare de operativitate a
planifică
Şef SVSU,
punctului de conducere/comandă.
-rii
Urmărirea întreţinerii şi dezvoltării fondului de adăpostire pentru
Şef COAT,
Conform
protecţia civilă/a spaţiilor de adăpostire în situaţii de urgenţă.
Şef SVSU,
graficului
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Nr.
Crt.
57.
58.
59.

60.

61.

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ.
Urmărirea stadiilor fizice la adăposturile avizate şi a modului de
întreţinere a celor construite.
Continuarea lucrărilor de amenajare şi dotare a punctului de
conducere/comandă, întreţinerea instalaţiilor din acesta.
Continuarea întocmirii documentaţiei tehnice de amenajare a
adăposturilor (subsolurilor) identificate ca spaţii de adăpostire.
Actualizarea situaţiei privind adăpostirea la nivelul localităţii,
urmărirea stării fizice a adăposturilor şi subsolurilor care pot fi folosite
într-o situaţie de urgenţă, luarea în evidenţă a noi spaţii de
adăpostire/cazare sinistraţi .
Raportarea urgentă la I.S.U.Botoşani în cazul descoperirii muniţiei
rămasă neexplodată.
V.ALTE DOMENII DE ACTIVITATE.

62.
Organizarea şi desfăşurarea .activităţilor specifice sărbătoririi Zilei
de 28 Februarie - “ZIUA PROTECŢIEI CIVILE” şi a Zilei de 13
Septembrie –“ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA.

CINE CONDUCE
(execută, participă)
Şef COAT,
Şef SVSU,
Şef COAT,
Şef SVSU,
Şef COAT,
Şef SVSU,

TERMEN DE EXECUTARE
I F M A M I I A S O N D
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Conform
graficului
Conform
graficului
Conform
graficului

Şef COAT,
Şef SVSU,

Conform
graficului

Şef COAT,
Şef SVSU,

După caz

Preşedintele CLSU;
Şef COAT,
Şef SVSU,
Şefii CSU

ŞEF CENTRU OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ

9/9

OBS.

Conform
programului

