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ANEXĂ la Proiectul de Hotărâre nr. 158/SG/04.02.2021 

ROMÂNIA              Avizat, 

JUDEŢUL SATU MARE                                            Secretar general al comunei Bogdand 

CONSILIUL LOCAL AL                Temian Simona       

COMUNEI BOGDAND 

 
 

PLANUL DE ANALIZĂ 
ŞI 

ACOPERIRE A RISCURILOR 
 
 
 

CAPITOLUL I 
 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde,riscurile potenţiale identificate la 
nivelul comunei Bogdand, măsurile,  acţiunile şi resursele necesare pentru managementul 
riscurilor respective. 
 Scopurile P.A.A.R. sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor 
şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a 
crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenire şi gestionarea riscurilor generatoare 
de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de 
risc identificat. 
 Obiectivele P.A.A.R. sunt: 
-asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării 
acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, in baza concluziilor 
rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc; 
-amplasarea şi dimensionarea forţelor destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea 
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
-stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 
-alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de 
urgenţă. 
 

CAPITOLUL II. 
 

Caracteristicile unităţii administrativ- teritoriale 
1.Amplasarea geografică şi relief 
a.)Suprafaţa totală a comunei este de 8294 ha, ea se situează în partea nord-vestică a ţării, 
respectiv în extremitatea sud-estică a teritoriului judeţului. Se învecinează cu comuna Supur( la 
V),comuna Socond şi judeţul Maramureş(la N şi N-E), comuna Hodod(la E şi S-E) şi judeţul 
Sălaj(la S). 
b.)Formele de relief predomonante sunt dealurile cu aspectul general de dealuri teşite, 
monoclinale cu altitudini cuprinse între 250-300 m ce cresc spre sud, împădurite la partea 
superioară. Majoritatea văilor au caracter tipic torenţial. 
c.)Predomină solurile podzolice argiloiluviale, pseudogleice şi pseudogleizate, luvosoluri şi 
stagnosoluri albice, sărace în humus. 
2.Caracteristici climatice 
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a.)Pe fondul climatului temperat continental moderat, comuna Bogdand se află sub influenţa 
maselor de aer vestice umede şi cu variaţii termice moderate ale temperaturii aerului între vară 
şi iarnă. 
b.)Precipitaţiile medii anuale totalizează o cantitate de 600-700 mm în regiunea joasă şi 800 
mm în Dealurile Codrului, din care precipitaţiile solide căzute în sezonul rece determină 
acoperirea solului cu strat  de zăpadă timp de 45-65 zile. Cantităţile maxime căzute în 24 de 
ore, care pot declanşa viituri locale şi inundaţii, înregistrează circa 100-140 mm/24 ore şi chiar 
> 150 mm, explicând viiturile repetate pe reţeaua hidrografică. 
c.)Temperatura medie anuală a aerului variază între 9-10 grade în luncile Majei şi Cernei şi 7-8 
grade în culmile deluroase; în luna ianuarie, temperatura medie scade cu altitudinea de la -
2.....-3 grade, până la < -6 grade. 
d.)Fenomenele meteorologice extreme specifice comunei sunt furtunele (în perioadă de vară) şi 
viscolele (în perioadă de iarnă). 
3.Reţeaua hidrografică 
a.) Cerna şi Maja,principalele artere hidrografice ale teritoriului comunal, ce confluează la 
Supuru de Jos înainta de a se vărsa în Crasna, orientate E-V, au luncile largi, sunt aluvionate 
intens şi parazitate de numeroase conuri de dejecţie ale afluneţilor cu caracter torenţial; dintre 
aceştia mai importanţi sunt Valea Toptilelor şi Valea Dobrinei (pentru Cerna), Valea Sătuţului şi 
Şerpuitul(pentru Maja). 
b.)Pe raza comunei Bogdand nu se găsesc bazine hidrografice, lacuri de acumulare, lacuri, 
iazuri, acumulări piscicole, amenajări hidrotehnice. 
4.Populaţie 
a.)Numărul total al populaţiei este 2707 cap de locuitori. 
b.)Structura demografică a populaţiei se prezintă astfel: 
 -bărbaţi:1105 
 -femei:  1124 
 -copii:    478 
c.)Densitatea populaţiei este:680 cap./kmp 
5.Căi de transport 
a.)Comuna Bogdand dispune de următoarele căi de cumunicaţie: 
 -drumuri judeţene:DJ.196,DJ.108P 
 -drumuri comunale: DC.154,DC.4A 
6.Dezvoltarea economică 
În cadrul comunei Bogdand 60-65% din populaţia adultă este pensionar. Marea majoritate a 
populaţiei activă este încadrat în muncă la firmele cu profil în domeniul lucrărilor de construcţii 
din cadrul municipiului Satu Mare. Cealată parte a populaţiei activă se ocupa cu agricultură-
cultivarea produselor agricole, creşterea animalelor, cultivarea viţei de vie- în general pentru 
nevoi proprii. Un mic procentaj din cadrul populaţiei activă, este  încadrat la instituţiile publice şi 
operatorii economici, care funcţionează pe raza comunei. 
 
 
7.Infrastructuri locale. 
a.)Instituţiile publice din comună sunt: Primăria locală şi Scolile cu clasele I-VIII. din cele patru 
localităţi aparţinătoare. 
b.)Reţele de utilităţi sunt: reţelele de transport a energiei electrice şi reţeaua de apă potabila 
din cele 4 localitati apartinatoare ( Corund, Babta, Ser si Bogdand). 
c.)În cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiilor de urgenţă, situaţie în care se necesită 
evacuarea unei părţi a populaţiei, locurile în care se asigură adunarea şi cazarea populaţiei 
sinistrate sunt: căminele culturale  şi şcolile cu clasele I-VIII de pe raza comunei. 
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CAPITOLUL III. 

 
Analiza riscurilor generatoare  de situaţii de urgenţă 

 
 Principalele tipuri de riscuri naturale şi biologice generatoare de situaţii de urgenţă, care 
prin iminenţa ameninţării sau producerii acetora ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii 
populaţiei, animalelor, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu, şi care ar 
putea acţiona pe teritoriul comunei Bogdand, sunt următoarele: 
 a.)fenomene meteorologice periculoase; 
 a1.)inundaţii datorită revărsărilor cursurilor de apă (MAJA şi CERNA) din localităţile 
Bogdand respectiv Babţa; 
 a2.)inundaţii datorate scurgerilor de pe versanţi în localităţile Bogdand, Babţa, Corund şi 
Ser; 
 a3.)furtuni, viscole; 
 b.)alunecări de teren datorate fenomenelor meteorologice periculoase în localităţile 
Bogdand, Babţa, Ser şi Corund; 
 c.)incendii de pădure, care poate afecta localitatea Ser şi cantoanele silvice de pe raza 
localitaţilor: Bogdand, Corund şi Ser; 
 d.)epidemii; 
 e.)epizootii(zoonoze). 
a.) Fenomenele meteorologice periculoase se pot manifesta în orice loc din cadrul 
comunei, iar frecvenţa de manifestare ale acestora se intensifică în perioadele de vară şi iarnă. 
Posibilitatea apariţiei acestora sunt transmise  prin avertizările meteorologice emise de Agenţia 
Naţională de Meteorologie, prin intermediul I.S.U. “SOMES” Satu Mare. Aceste fenomene 
meteorologice pot declanşa inundaţii datorită revărsărilor cursurilor de apă de pe teritoriul 
comunei , respectiv inundaţii datorită scurgerilor de pe versanţi. 
a1.) Inundaţiile se manifestă cu precădere în luncile Văii Maja şi Văii Cerna, afectând case de 
locuit, fâneţe naturale şi suprafeţe agricole. Posibilitatea apariţiei acestora sunt taransmise prin 
avertizările hidro-meteorologice transmise de A.N.M. şiI.N.H.G.A., prin intermediul I.S.U. 
“SOMES” Satu Mare. În funcţie de situaţia creată C.L.S.U. va decide  asupra necesitaţii evacuării 
populaţiei,animalelor şi bunurilor materiale, instalării eventualelor tabere de sinistraţi şi luarea 
unor măsuri de protecţie suplimentare. 
a2.)Furtune-le şi viscole-le se manifestă în general în perioadele de vară respectiv iarnă,iar 
locul de producere ale acestora este inprevizibil. Probabilitatea producerii acestora sunt 
transmise de A.N.M. şi I.N.H.G.A., prin intermediul I.S.U. “SOMES” Satu Mare. Vis a vis de 
avertizările hidro-meteorologice, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă va analiza situaţia 
creată şi va decide asupra măsurilor care vor trebui întreprinse (eventualele evacuări, obiective 
afectate). 
b.)Incendii-le de pădure-se pot produce cu precădere în apropierea parchetelor de exploatări 
forestiere, în apropierea zonelor populate, în vecinătatea parcelelor agricole, respectiv în 
apropierea cantoanelor silvice. Frecvenţa de manefistare ale acestora este mai mare în 
perioadele de veri secetoase şi cu temperaturi ridicate. În funcţie de amploarea şi gravitatea 
evenimentului se va decide asupra măsurilor de primă urgenţă si asupra necesităţii eventualelor 
forţe de sprijin. 
c.)Alunecări de teren - astfel de fenomene se produc în toate localităţile aparţinătoare 
comunei. Perioadele de manifestare şi de reactivare ale acestora sunt perioadele cu precipitaţii 
bogate. Locurile de producerea al acestui fenomen sunt: centrul, sudul şi sud-vestul localităţii 
Babţa; nordul , şi nord-estul localităţii Bogdand; nordul localităţii Corund; cea mai mare parte a 
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intravilanului localităţii Ser; flancul nordic şi sudic a văi Cerna; flancul nordic a văi Maja şi 
arealul din jurul localităţii Ser. În cazul iminenţei ameninţării sau producerii fenomenelor de 
acestă natură, în şedinţele de Comitet Local pentru Situatii de Urgenta se va analiza situaţia 
creată şi se vor adopta măsurile de primă urgenţă (necesitatea evacuării persoanelor,animalelor 
şi bunurilor materiale, posibilitatea strămutării construcţiilor afectate, etc.) 
d.)Epidemii/epizootii-în ultimii ani îmbolniviri în masă, din cauza bolilor contagioase, nici în 
rândul populaţiei  şi nici în rândul animalelor  nu au fost semnalate. În cazul apariţiei vreunui 
semn suspect, cadrele medicale şi veterinare vor lua măsurile necesare pentru prevenirea, 
limitarea şi contracararea propagării microbiilor sau trupurilor de viruşi cauzatoare de 
îmbolnăviri în masă. 
 Zonele de risc crescut sunt zonele inundabile şi cele predispuse alunecărilor de teren, 
marcate pe hărţile localităţilor. 
 
 
 

CAPITOLUL IV. 
 

Acoperirea riscurilor 
 

SECŢIUNEA 1 
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie 

 
 Această activitate constă în stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de 
evoluţie probabilă a situaţiilor de urgenţă, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza 
acţiunilor de dezvoltare, a premizelor referitoare la condiţiile viitoare, selectarea cursului optim 
de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi transmiterea acesteia la 
structurile proprii şi cele de cooperare. 
 Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de manifestare ori limitarea 
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
 a.)recepţionarea şi analizarea datelor meteo, seismice, de mediu, hidrografice etc. , 
transmise de oficialităţile competente; 
 b.)informarea populaţiei asupra pericolelor specifice zonei de competenţă şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
 c.) activităţi preventive ale autorităţilor prin: controlul respectării normelor la obiectivele 
locale, îndrumarea şi sprijinirea populaţiei în aplicarea normelor prin controlul gospodăriilor 
individuale, desfăşurarea unei activităţi instructiv-educative neîntrerupte în rândul populaţiei; 
 d.) exerciţii, aplicaţii. 
 Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor 
sunt: 
 -controale la operatorii economici şi gospodăriirile populaţiei din zona de competenţă; 
 -asistenţa tehnică de specialitate; 
 -informarea preventivă a populaţiei; 
 -pregătirea populaţiei 
 -constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale. 
 Primăria comunei Bogdand dispune de următoarele forţe şi mijloace de intervenţie:                                     
 -serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă de categ. V1., compus din: 
1. şeful serviciului voluntar( 1 persoana angajata), 
2. compartimentul de prevenire(6 persoane), 
3. Echipa specializata in stingerea incendiilor(9 persoane), 
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4. Echipa specializata in avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare 
(4 persoane), 
 -motopompă de stins incendiu tip HONDA cu accesorii, maşinii de transport persoane(3 
buc); 
 -adăposturi de protecţie civilă familiale( beciurile personale); 
 -zona de acoperire a riscurilor este identică cu zona de competenţă ( raza comunei). 
 

 
 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Etapele de realizare a acţiunilor 

 
 Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni: 
 -alarmarea şi/sau alertarea Comitetului Local şi al Serviciului Voluntar; 
 -informarea organelor ierarhic superioare(Comitetul Judeţean, IJSU  Satu Mare) 
 -deplasarea la locul intervenţiei; 
  
 
 
        -intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar 
de intervenţie; 
 -transmiterea dispoziţiilor preliminare de către preşedintele CLSU. 
 -recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
 -evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
 -realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
 -localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
 -înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
 -stabilirea cauzei producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat evoluţia 
acestuia; 
 -întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
 -retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
 -restabilirea capacităţii de intervenţie; 
 -analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
 

SECŢIUNEA a  3-a 
 

Acţiunile de protecţie intervenţie 
 

 Grupele de intervenţie şi echipele specializate acţionează conform domeniului lor de 
competenţă, pentru: 
 a.)salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi 
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi 
materiale de primă necesitate; 
 b.)acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea 
populaţiei şi a operatorilor economici afectaţi; 
 c.)aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de 
urgenţă specifice; 
 d.)dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
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 e.)diminuarea şi/sau eliminarea  avariilor la reţelele şi clădiri cu funcţiuni 
esenţiale:primăria locală, dispensarul medical,dispensarul sanitar-veterinar, rezervorul de apă 
patabilă, staţia de pompare, clădirile învăţământului primar din comună; 
 f)limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu 
mijloacele din dotare. 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
 

Instruirea 
 

 La nivel de comună  instruirea Serviciului voluntar şi a populaţiei se realizează conform 
Planului de pregătire profesională a SVSU, respectiv în şedinţele semestriale organizate cu 
populaţia şi tot o dată cu ocazia controalelor efectuate la gospodăriile individuale. 
 

 
 

SECŢIUNEA a V-a 
 

Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 
 

 Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă şi a centrului operaţional al IJSU Satu Mare asupra locului producerii unei situaţii de 
urgenţă, evoluţia acestuia, efectelor negative produse, precum asupra măsurilor luate se 
realizează prin rapoarte operative. 
 În vederea stabilirii etapelor şi fazelor optime ale acţiunilor preventive şi de intervenţie, 
comitetul local pentru situaţii de urgenţă  are obligaţia să asigure preluarea şi analizarea datelor 
şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice de la organismele cu responsabilitate în prevenirea 
şi gestionarea situaţiilor de  urgenţă. 

 
CAPITOLUL V 

 
Resurse umane, materiale şi financiare 

 
 Resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a 
riscurilor se realizează, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
 Consiliul Local are obligaţia, conform reglementărilor în vigoare, să prevadă anual, în 
bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare analizei şi acoperirii riscurilor. 
 În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 
producere/manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, comitetul local va analiza 
situaţia creată şi dacă constată că capacitatea de răspuns a SVSU este depăşită, propune 
preşedintelui acestuia necesitatea solicitării forţelor de sprijin cu mijloacele necesare de 
prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 
 - inspecţii de prevenire; 
 - servicii profesioniste; 
 - formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare; 
 - formaţiuni de protecţie civilă: echipe de căutare-salvare, NBC.şi pirotehnice; 
 - alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, SALVAMONT,  scafandrii profesionişti,etc.; 
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 - grupe de sprijin. 
 Pe lângă tipurile de forţe enumerate mai sus la solicitarea preşedintelui CLSU., mai pot 
acţiona, în condiţiile legii: unităţile poliţiei, jandarmeriei, structurile poliţiei comunitare, unităţile 
speciale de aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţile specializate din cadrul 
Ministerului Apărării, unităţile pentru asistenţă medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii 
Publice, unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitară-veterinară, etc.. 
 Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei, care acţionează conform sarcinilor 
stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă, elaborate potrivit legii. 

 
CAPITOLUL VI 

 
Logistica acţiunilor 

 
 Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
se stabileşte prin planurile de apărare elaborate, care constituie parte integrantă PAAR.-ului. 
 Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizaează, se stabilesc şi se pregătesc din timp 
de normalitate. 
 Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică,de prevenire şi gestionare a situaţiei 
de urgenţă se asigură de consiliul local. 
 
 
 

  Întocmit 
                                                                   Insp. Prot. Civ. 

                                                                         Perşe Laura Simona 
 

A N E X E 
 

 Anexa 1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor 
în unitatea administrativ teritorială şi alte telefoane utile. 

Anexa  2.  Atributiile autoritatilor si responsabililor cuprinsi in planul de analiza si acoperire a      
                 riscurilor . 
Anexa 3. Lista riscurilor potenţiale în consiliile locale /judeţele vecine care pot afecta 

              zona de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale  

Anexa 4. Lista sistemelor de alarmare a populaţiei în caz de evacuare 

Anexa  5.  Evidenta spatiilor de cazare si capacitatea de cazare a acestora - 4 locatii in comuna                
                 Bogdand 
Anexa 6. Lista măsurilor corespunzătore de evitare a manifestării riscurilor,de reducere a    
              frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora,pe tipuri de   
              riscuri 

Anexa 7. Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

Anexa 8. Tabel  cu  materialele şi tehnica existente în dotare 2021 
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Anexa nr. 1 la Planul de analiza si acoperire a riscurilor   

 

 
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în 

analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Bogdand 

 

  

COMPONENTA 
C.L.S.U. 

 

Nume şi prenume Funcţia Tel 
birou 

Tel. 
acasa 

Tel. 
mobil 

Locuinta de 
resedinta 

Bojan Aurel Primar 0261/828201 0261-879061 0762209280 
0740010053 

Corund,  nr. 114 

Kallay Sandor Viceprimar 0261/828201 - 0762209287 Bogdand, nr.179 

Temian Simona Secretar 0261/828201 - 0762257774 Corund, nr. 189 

Perse Laura Insp. Prot. 
Civ. 

0261/828201 0261-879003 0762257771 
 

Corund,  nr. 166 

Ag.prin. Mustea Ioan
    

Politia  0261-828206 0261-828206  Bogdand, nr.310 

       

  

                                                                                                          Insp. Prot. Civ. 
                                                                                                  Perse Laura Simona 
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Anexa nr. 2 la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR   
  ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
 │AUTORITATEA: BOJAN AUREL                               │Fişa nr.1 │ 
 ├──────────────────────────────┬────────────────────────┴────────────────────┤ 
 │I.-GESTIONAREA RISCURILOR     │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │ Primaria comunei Bogdand                    │   
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 │                              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │ Informare preventive cu privire la          │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │atentionarile fenomenelor meteorologice      │ 

 │specifice unităţii            │care se vor manifesta pe raza                │                                     
 │administrativ teritoriale şi  │comunei Bogdand.                             │                                            
 │asupra comportamentului de    │Periodicitate : Cand se primesc atentionari  │   
 │adoptat în cazul manifestării │despre fenomenele meteorologice.             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Cu membrii SVSU.                            │ 
 │                              │Periodicitate :lunar                         │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │II.-RESURSE NECESARE          │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │Conform tabelului cu materialele existente.  │ 
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │Materiale informative/documentare            │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │, pliante, mass-media, afişe,                │ 
 │specifice unităţii            │                                             │ 
 │administrativ teritoriale şi  │                                             │ 
 │asupra comportamentului de    │                                             │ 
 │adoptat în cazul manifestării │                                             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Terenul de fotbal din localitatea Bogdand   │ 
 │                              │ si sala de sedinta a Primarie Bogdand.      │     
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

 │III.-INTERVENŢIE              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-alarmare                   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-acţiuni de căutare/salvare/│     Conform Planului de Aparare si          │                                             
 │descarcerare                  │             Planului de Evacuare            │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-asistenţă medicală         │ Conform Planului de Aparare  si             │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-acţiuni de îndepărtare a   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
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 │manifestării pericolului      │         Planului de Evacuare                │ 
 │produs                        │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │e.-acţiuni de limitare a      │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │consecinţelor unui pericol    │         Planului de Evacuare                │        
 └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ 
 

        Anexa nr. 2a la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR   
 

  ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
 │AUTORITATEA: KALLAY SANDOR                             │Fişa nr.2           │ 
 ├──────────────────────────────┬────────────────────────┴────────────────────┤ 
 │I.-GESTIONAREA RISCURILOR     │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 

 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │ Primaria comunei Bogdand                    │   
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 │                              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │ Informare preventive cu privire la          │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │atentionarile fenomenelor meteorologice      │ 
 │specifice unităţii            │care se vor manifesta pe raza                │                                     
 │administrativ teritoriale şi  │comunei Bogdand.                             │                                            
 │asupra comportamentului de    │Periodicitate : Cand se primesc atentionari  │   
 │adoptat în cazul manifestării │despre fenomenele meteorologice.             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Cu membrii SVSU.                            │ 
 │                              │Periodicitate :lunar                         │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │II.-RESURSE NECESARE          │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │Conform tabelului cu materialele existente.  │ 
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │Materiale informative/documentare            │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │, pliante, mass-media, afişe,                │ 
 │specifice unităţii            │                                             │ 

 │administrativ teritoriale şi  │                                             │ 
 │asupra comportamentului de    │                                             │ 
 │adoptat în cazul manifestării │                                             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Terenul de fotbal din localitatea Bogdand   │ 
 │                              │ si sala de sedinta a Primarie Bogdand.      │     
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │III.-INTERVENŢIE              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-alarmare                   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 



11 

 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-acţiuni de căutare/salvare/│     Conform Planului de Aparare si          │                                             
 │descarcerare                  │             Planului de Evacuare            │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-asistenţă medicală         │ Conform Planului de Aparare  si             │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-acţiuni de îndepărtare a   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │manifestării pericolului      │         Planului de Evacuare                │ 
 │produs                        │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │e.-acţiuni de limitare a      │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │consecinţelor unui pericol    │         Planului de Evacuare                │        
 └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ 

 
Anexa nr. 2b la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 

 
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR   

 
  ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
 │AUTORITATEA: Temian Simona                             │Fişa nr.3           │ 
 ├──────────────────────────────┬────────────────────────┴────────────────────┤ 
 │I.-GESTIONAREA RISCURILOR     │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │ Primaria comunei Bogdand                    │   
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 │                              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │ Informare preventive cu privire la          │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │atentionarile fenomenelor meteorologice      │ 
 │specifice unităţii            │care se vor manifesta pe raza                │                                     
 │administrativ teritoriale şi  │comunei Bogdand.                             │                                            
 │asupra comportamentului de    │Periodicitate : Cand se primesc atentionari  │   
 │adoptat în cazul manifestării │despre fenomenele meteorologice.             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Cu membrii SVSU.                            │ 
 │                              │Periodicitate :lunar                         │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │II.-RESURSE NECESARE          │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 

 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │Conform tabelului cu materialele existente.  │ 
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │Materiale informative/documentare            │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │, pliante, mass-media, afişe,                │ 
 │specifice unităţii            │                                             │ 
 │administrativ teritoriale şi  │                                             │ 
 │asupra comportamentului de    │                                             │ 
 │adoptat în cazul manifestării │                                             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 



12 

 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Terenul de fotbal din localitatea Bogdand   │ 
 │                              │ si sala de sedinta a Primarie Bogdand.      │     
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │III.-INTERVENŢIE              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-alarmare                   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-acţiuni de căutare/salvare/│     Conform Planului de Aparare si          │                                             
 │descarcerare                  │             Planului de Evacuare            │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-asistenţă medicală         │ Conform Planului de Aparare  si             │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-acţiuni de îndepărtare a   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │manifestării pericolului      │         Planului de Evacuare                │ 
 │produs                        │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │e.-acţiuni de limitare a      │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │consecinţelor unui pericol    │         Planului de Evacuare                │        

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

Anexa nr. 2c la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR   
 

  ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
 │AUTORITATEA: PERSE LAURA SIMONA                        │Fişa nr.4           │ 
 ├──────────────────────────────┬────────────────────────┴────────────────────┤ 
 │I.-GESTIONAREA RISCURILOR     │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │ Primaria comunei Bogdand, ag.ec. din comuna,│   
 │autorităţilor pe domenii de   │ scolile din comuna, bisericile,etc..        │ 
 │competenţă;                   │ Informeaza asupra concluziilor presedintele │ 
 │                              │ SVSU.                                       │ 
 │                              │ Periodicitate:conform Graficului de control │      
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │ Informare preventive cu privire la          │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │atentionarile fenomenelor meteorologice      │ 
 │specifice unităţii            │care se vor manifesta pe raza                │                                     
 │administrativ teritoriale şi  │comunei Bogdand.                             │                                            
 │asupra comportamentului de    │Periodicitate : Cand se primesc atentionari  │   
 │adoptat în cazul manifestării │despre fenomenele meteorologice.             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Cu membrii SVSU.                            │ 

 │                              │Periodicitate :lunar                         │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │II.-RESURSE NECESARE          │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │Conform tabelului cu materialele existente.  │ 
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
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 │competenţă;                   │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │Materiale informative/documentare            │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │, pliante, mass-media, afişe,                │ 
 │specifice unităţii            │                                             │ 
 │administrativ teritoriale şi  │                                             │ 
 │asupra comportamentului de    │                                             │ 
 │adoptat în cazul manifestării │                                             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │ Terenul de fotbal din localitatea Bogdand   │ 
 │                              │ si sala de sedinta a Primarie Bogdand.      │     
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │III.-INTERVENŢIE              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-alarmare                   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-acţiuni de căutare/salvare/│     Conform Planului de Aparare si          │                                             
 │descarcerare                  │             Planului de Evacuare            │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

 │c.-asistenţă medicală         │ Conform Planului de Aparare  si             │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-acţiuni de îndepărtare a   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │manifestării pericolului      │         Planului de Evacuare                │ 
 │produs                        │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │e.-acţiuni de limitare a      │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │consecinţelor unui pericol    │         Planului de Evacuare                │        
 └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ 

Anexa nr. 2d la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR   
 

  ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 

 │AUTORITATEA:Ag.prin. Mustea Ioan                            │Fişa nr.5      │ 
 ├──────────────────────────────┬────────────────────────┴────────────────────┤ 
 │I.-GESTIONAREA RISCURILOR     │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │ Postul de politie din comuna Bogdand        │   
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 │                              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │                                             │ 

 │populaţiei asupra pericolelor │                                             │ 
 │specifice unităţii            │                                             │                                     
 │administrativ teritoriale şi  │                                             │                                            
 │asupra comportamentului de    │                                             │   
 │adoptat în cazul manifestării │                                             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │                                             │ 
 │                              │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │II.-RESURSE NECESARE          │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-monitorizarea permanentă a │                                             │ 
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 │parametrilor meteo, seismici, │                                             │ 
 │de mediu, hidrografici etc. şi│                                             │ 
 │transmiterea datelor la       │                                             │ 
 │autorităţile competente;      │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-controlul preventiv al     │                                             │ 
 │autorităţilor pe domenii de   │                                             │ 
 │competenţă;                   │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-informare preventivă a     │Materiale informative/documentare            │ 
 │populaţiei asupra pericolelor │, pliante, mass-media, afişe,                │ 
 │specifice unităţii            │                                             │ 
 │administrativ teritoriale şi  │                                             │ 
 │asupra comportamentului de    │                                             │ 
 │adoptat în cazul manifestării │                                             │ 
 │unui pericol;                 │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-exerciţii şi aplicaţii;    │                                             │ 
 │                              │                                             │     
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │III.-INTERVENŢIE              │                                             │ 

 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │a.-alarmare                   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │b.-acţiuni de căutare/salvare/│     Conform Planului de Aparare si          │                                             
 │descarcerare                  │             Planului de Evacuare            │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │c.-asistenţă medicală         │ Conform Planului de Aparare  si             │ 
 │                              │         Planului de Evacuare                │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │d.-acţiuni de îndepărtare a   │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │manifestării pericolului      │         Planului de Evacuare                │ 
 │produs                        │                                             │ 
 ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 
 │e.-acţiuni de limitare a      │ Conform Planului de Aparare si              │ 
 │consecinţelor unui pericol    │         Planului de Evacuare                │        
 └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ 
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Anexa 3 la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
Primăria Bogdand 

Jud.Satu Mare 

 

 

LISTA 
 

riscurilor potenţiale în consiliile locale /judeţele vecine care pot afecta 

 zona de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale 

 

 

1. Fenomene meteorologice periculoase 
2. Inundaţii datorită scurgerilor de pe versanţi 
3. Incendii de pădure 
4. Furtuni,viscole 
5. Epidemii 
6. Epizootii(zoonoze) 

 

 

 

Întocmit 
 Insp. Prot. Civ. 

                                                                                        Perşe Laura Simona 
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Anexa 4 la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 
Primăria Bogdand 

Jud.Satu Mare 

 

 

 

 

LISTA 
 

 

sistemelor de alarmare a populaţiei în caz de evacuare 

 

Nr.cr

t 

Denumirea sistemului de alarmare Locul de amplasare 

1. Sirena Bogdand , nr. 319 

2 Clopot biserică Corund  

3 Clopot biserică Babta  

4 Clopot biserică Bogdand  

 

 

 

 

Întocmit 
                                                                   Insp. Prot. Civ. 

                                                                         Perşe Laura Simona 
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Anexa nr. 5 la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 
ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI 
     BOGDAND 
Jud. SATU MARE 

 

 

 
Evidenta 

spatiilor de cazare si capacitatea de cazare a acestora 
4 locatii in comuna Bogdand 

 
 
 

- in localitatea Bogdand  la Centrul de batrani si in cladirile scoli, /Număr locuri: 85                                                                         
- in localitatile Babta, Ser si Corund in  cladirile scolilor : - Număr locuri: Babta: 63, 

                                                                            - Număr locuri: Ser: 50,                                                                                                                                                                                                         
                                                                            - Număr locuri: Corund: 75. 

Locul in care se face evacuarea sinistratilor in cazul producerii unei situatii de urgenta: 
- Bogdand: -  Scoala cu clasele I-VIII  “Petri Mor”,  - Nr. 319,     - Telefon: 0261-828203, 
- Babta :    -  Scoala cu clasele I-VIII  ,                    - Nr. 346/A, - Telefon: 0261-822302, 
- Corund : -  Scoala cu clasele I-VIII  ,                    - Nr. 160/A,  - Telefon: 0261-879020, 
- Ser :       -  Scoala cu clasele I-   IV  ,                    - Nr. 99 ,      - Telefon: x. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    Întocmit 

                                                                   Insp. Prot. Civ. 
                                                                         Perşe Laura Simona 
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Anexa 6 la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 

 
Primăria Bogdand 

Jud.Satu Mare 

 

 

 

LISTA 
 

măsurilor corespunzătore de evitare a manifestării riscurilor,de reducere a frecvenţei de 
producere ori de limitare a consecinţelor acestora,pe tipuri de riscuri 

 

1 Inundaţii: 

 -paza şi securitatea supravegherii cursurilor de apă; 

 -asigurarea permaneţei la primărie; 

 -transmiterea avertizărilor la toţi factorii interesaţi de pe raza comunei; 

 -mobilizarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 

 -înştiinţarea şi alarmarea populaţiei din zonele cu risc ridicat; 

 -asigurarea pe loc a bunurilor ce nu se pot evacua,pregătirea evacuării în cazul creşterii 

nivelul apei; 

 -executarea şanţurilor de scurgere a apei pe ternurile agricole şi pe alte terenuri; 

 -dirijarea forţelor şi mijloacelor de inervenţie în punctele critice ,executarea lucrărilor de 

intervenţie la nevoie; 

 -evacuarea populaţiei ,animalelor şi a bunurilor materiale aflate în zonele grav afectate; 

 -întreruperea alimentării cu energie electrică şi apă; 

 -se iau măsuri de restricţii la folosirea podurilor,drumurilor sau altor construcţii 

hidrotehnice; 

 -evitarea blocajelor cu plutitori şi cu gheţuri în zona podurilor şi podeţelor rutiere; 
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 -evacuarea apei din  incinte,localizare apelor revărsate şi a celor provenite din infiltraţii şi 

scurgeri de pe versanţi şi dirijarea aecstora în albiile cursurilor de apă gravitaţional sau prin 

pompare. 

 

2.Alunecări de teren: 

 

 -executarea lucrărilor de plantaţii de copaci,cu predilecţie salcâm şi pin,care consolidează 

terenul prin rădăcini; 

 -amenajarea suprafeţelor prin taluzare şi înierbare pentru limitarea infiltrării apelor din 

precipitaţii; 

 -în amonte de zonele construite se vor executa şanţuri de gardă descărcate în văi 

naturale; 

 -proiectarea şi executarea unor construcţii rezistente la deplasările terenului; 

 -amenajarea pâraielor şi torenţilor care determină eroziunea bazei versanţilor; 

 -supravegherea permanentă a zonelor predispuse la alunecări de teren; 

 -asigurarea permanenţei la primărie; 

 -transmiterea avertizărilor la toţi factorii interasaţi; 

 -mobilizarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 

 -înştiinţarea şi alarmarea populaţiei din zonele cu risc ridicat; 

 -dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în punctele critice,executarea lucrărilor de 

intervenţie; 

 -evacuarea populaţiei,animalelor şi materialelor aflate în zonele grav afectate; 

 -întreruperea alimentării cu energie electrică şi apă; 

 -deblocarea căilor de comunicaţie pentru accesul formaţiunilor de intervenţie 

 -întroducerea restricţiilor de circulaţie în zonele afectate; 

 -salvarea victimelor de sub dărâmături sau din locurile care au rămas blocate; 

 -limitarea avariilor şi executarea acţiunilor de sprijinire şi consolidare a clădirilor avariate. 
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3.Incendii de pădure: 

 

 -desfăşurarea unei activităţi instructiv-educative neîntrerupte în rândul populaţiei cu 

privire la normele de prevenire şi stingere a incendiilor(lucrările de exploatare a masei 

lemnoase, lucrările de recoltare ale cerealelor şi de eliberare a suprafeţelor agricole de resturile 

vegetale prin incendierea acestora); 

 -instruirea continuă a personalului care execută exploatarea şi transportul masei 

lemnoase din parchetele forestiere, cu privire la normele P.S.I.specifice lucrărilor de exploatări 

forestiere; 

 -instruirea şi controlul respectării normelor P.S.I privind întreţinerea fondului forestier,ale 

personalului Ocolului Silvic,de pe raza comunei; 

 -supravegherea permanentă a zonelor predispuse incendiilor de pădure; 

 -avertizarea-alarmarea factorilor responsabili; 

 -mobilizarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 

 -alarmarea populaţiei din zonele cu risc ridicat; 

 -adunarea pentru intervenţie; 

 -deplasarea la locul intervenţiei; 

 -realizarea dispozitivului premergător 

 -evacuarea populaţiei,animalelor si bunurilor materiale din zonele incendiare,dacă este 

necesar şi posibil; 

 -realizarea dispozitivului pentru intervenţie; 

 -localizarea şi stingerea incendiului. 

 

 

Întocmit 
                                                                   Insp. Prot. Civ. 

                                                                         Perşe Laura Simona 
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Anexa 7  la  Planul de analiza si acoperire a riscurilor 
 

 
Primăria Bogdand 

Jud.Satu Mare 

 

 

Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 

 

 

 1.Inundaţii:la recepţionarea semnalelor de alarmă se execută următoarele activităţi:-

îndreptarea către locurile de refugiu dispuse în afara zonei de pericol; 

    -întreruperea alimentării cu energie electrică şi apă; 

    -ridicarea lucrurilor strict necesare :actele de identitate,obiectivele de valoare; 

    -evacuarea animalelor din gospodării în afara zonei de pericol; 

    -acţionare cu calm,fără producerea panicii,liniştirea celor din jur; 

             -acordarea primului ajutor celor care au nevoie(persoane cu handicap,copii,bătrâni); 

    -aşteptarea formaţiunilor de protecţie civilă-intervenţie; 

    -respectarea cu stricteţe a indicaţiilor primite. 

 2.Alunecări de teren: la recepţionarea semnalelor de alarmă se execută următoarele 

activităţi: 

    -eliberarea locuinţelor afectate de efectele alunecărilor de teren de persoane şi 

îndreptarea acestora către locurile de refugiu; 

  -acordarea primului ajutor persoanelor care au nevoie(persoane cu handicap,copii 

,bătrâni); 

              - întreruperea alimentării cu energie electrică şi apă; 

    -ridicarea lucrurilor strict necesare :actele de identitate,obiectivele de valoare; 

    -evacuarea animalelor din gospodării în afara zonei de pericol; 

    -acţionare cu calm,fără producerea panicii,liniştirea celor din jur; 
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    -aşteptarea formaţiunilor de protecţie civilă-intervenţie; 

    -respectarea cu stricteţe a indicaţiilor primite. 

 3.Incendii:la observarea unui incendiu se execută următoarele activităţi: 

    -anunţarea incendiului la nr.112; 

    -acţionaţi calm ,fără producerea panicii; 

     -rămâneţi la telefon pentru comunicarea anumitor detalii legate de incendiu; 

    -salvaţi persoanele aflate în pericol; 

    -nu vă întoarceţi la locul producerii incendiului după lucruri personale sau 

valoroase,viaţa are prioritate; 

    -urmaţi căile de evacuare marcate; 

    -îndreptaţi-vă spre locurile de adunare; 

    -acţionaţi cu mijloacele pe care le aveţi la dispoziţie  pentru localizarea incendiului; 

    -aşteptaţi sosirea formaţiunilor de intervenţie profesioniste. 

 

Întocmit 
                                                                   Insp. Prot. Civ. 

                                                                         Perşe Laura Simona 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 
 
 

Anexa 8 la Planul de analiza si acoperire a riscurilor   
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DE CATEGORIA V.I 
 

TABEL CU  MATERIALELE ŞI TEHNICA EXISTENTE ÎN DOTARE 
2021 

Nr. 
crt. 

Denumirea / Tipul U.M. 

 
U
/
M  

Anul de 
fabricaţie / 

Anul intrării în 
folosinţa 

serviciului 

Forma de 
dobândire 

Ob
s. 

1.  Motopompă HONDA Buc. 1 /2007 Cumpărare   

2.  Stingatoare  Buc  29  Cumparare  

3.  
Costum de intervenţie 

Buc. 14  Cumparare  

4.  
Brâu de tip pompieri 

Buc 14  Cumparare  

5.  
Cange cu coada 

Buc. 3  Cumparare  

6.  
Lopată 

Buc. 10  Cumparare  

7.  
Căşti de tip pompieri cu vizor 

Buc. 11  Cumparare  

8.  Căşti de tip pompieri fara 
vizor 

Buc. 3  Cumparare  

9.  
Cizme de cauciuc 

Buc. 3  Cumparare  

10.  
Bocanci protectie 

Buc. 14  Cumparare  

11.  
Matura metalica 

Buc. 13  Cumparare  

12.  
Cheie hidrant  

Buc 5  Cumparare  

13.  
Manusi protectie - ignifug 

Buc 14  Cumparare  

14.  
Distribuitor B-CBC 

Buc 5  Cumparare  

15.  
 Furtun   B 

Buc 14  Cumparare  

16.  
 Furtun  C 

Buc 22  Cumparare  

17.  Aparat de respirat cu aer 
comprimat  

Buc  1  Cumparare  

18.  
Butelie de rezerva 

Buc  1  Cumparare  

19.  
Veste reflectorizante 

Buc 14  Cumparare  
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Nr. 
crt. 

Denumirea / Tipul U.M. 

 
U
/
M  

Anul de 
fabricaţie / 

Anul intrării în 
folosinţa 

serviciului 

Forma de 
dobândire 

Ob
s. 

20.  Ţeavă de refulare  tip 

perdea 

Buc 1  Cumparare  

21.  Ţeavă de refulare C cu 
robinet 

Buc  4  Cumparare  

22.  Teava de refulare  
 
 

Buc  1  Cumparare  

23. 
Hidrant portativ cu robinete 

Buc 1  Cumparare  

24. 
Tuburi absorbţie A, 1,52 m 

Buc 1  Cumparare  

25. 
Lanterne  

Buc 7  Cumparare  

26. 
Tarnacop  

Buc  1  Cumparare  

27. 
Topor  

Buc 1  Cumparare  

28. 
Ranga  

Buc 1  Cumparare  

29. 
Targa  

Buc  1  Cumparare  

30. 
Rucsac prim ajutor 

Buc 1  Cumparare  

           
Presedintele  Comitetului  pentru 
    Situatii de Urgenta                               L.S. 
     Bojan Aurel  

                                                   Întocmit 
                                                     Inspector protective civila 

                                                       Perşe Laura Simona 

 
 

Adoptată în şedinţa ordinară din_______________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
 


