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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe 
teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 

anul 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 Februarie 2022 

  
Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 541/16.02.2022; 

 raportul de specialitate al domnului MELNICIUC Daniel  - Şef 
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 542/16.02.2021; 

 H.G. nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcţionare şi 
atribuţiile Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; 

 art. 6, alin. (1) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului 
de Anaiză şi Acoperire a Riscurilor şi a Structurii - cadru al acestuia;  

 art. 13, lit. a), art. 14, lit a), din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţie publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 adresa nr. 4403299 din 09.02.2022 a Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă Botoşani, prin care se solicită aprobarea Planului de 
Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul Comunei Lozna pentru 
anul 2022; 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 
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 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (7), lit. h), art. 196, alin. (1), lit. 
a), art. 197, alin. (1), alin. (2) şi alin. (4), art. 198, alin. (1) şi alin. (2), 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art. 1  Aprobă Planul de Analiza şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul 
aministrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2022, conform 
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2  Planul de Analiză şi Acoprerire a Riscurilor se pune la dispoziţia 

Secretariatului Tehnic al Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 
Lozna şi se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte 
riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit 
legii, au atrbuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. 
           

Art. 3   Primarul Comunei prin Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 4   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Secretariatului Tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă al Comunei Lozna, 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 

judeţului Botoşani. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurenţiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
 
 
Lozna 
Nr. 10 din 25 Februarie 2022 
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Anexă la H.C.L. nr. 10/25.02.2022 
                                                                                                                    APROB, 
                                                                      PRIMAR, 
                                                                                       LOZNEANU  Viorel 
 
 

      
                  

 
P L A N U L 

DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 
RISCURILOR 

PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 
AL COMUNEI LOZNA, JUDEŢUL 

BOTOŞANI 
pentru anul 2022 
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CAPITOLUL I : Dispoziţii generale 
SECŢIUNEA 1 : Definiţie, scop, obiective. 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale 
identificate la nivelul comunei Lozna, măsurile, acţiunile şi resursele necesare 
pentru managementul riscurilor respective. 
 Scopul planului de analiză şi acoperire a riscurilor este 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 prevenirea 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 planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt : 

 asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin 
evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori 
limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma 
identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile 
teritoriale; 

 amplasarea şi dimensionarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a 
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, a unităţilor operative şi a 
celorlalte forţe 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. 

 
 
SECŢIUNEA 2: Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea 
riscurilor. 
2.1. Acte normative de referinţă: 

 Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată 
prin legea    nr.212/24.05.2006;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.21/15.04.2004 privind 
Sistemul Naţional de   Management al Situaţiilor de  urgenţă, aprobată cu 
modificări prin legea nr.15/28.02.2005; 

 H.G.R.nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea    şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

 H.G.R.nr.1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului 
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; 

 H.G.R.nr.2288/09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor 
funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele,  celelalte autorităţi publice 



centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi  
gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/29.01.2007 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; 

  Ordinul comun nr.638/420/2005 a Ministrului Administraţiei şi 
Internelor şi al Ministrului mediului şi gospodăririi apelor  pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de inundaţii, fenomene meteorologice    periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 158/22.02.2007 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind  constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor. 

2.2. Structuri organizatorice implicate : 
 Comitetul local pentru situaţii de urgenţă; 
 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă; 

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în 
domeniu : 
 Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor 
factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de Consiliul local. 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează la fiecare început 
de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în 
organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de 
sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. După elaborare şi 
aprobare, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, se pune la dispoziţia 
secretariatului tehnic al CLSU, iar extrase din documentele respective se transmit 
celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor 
generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile 
ce le privesc, conţinutul planului şi să-l aplice corespunzător situaţiilor de 
urgenţă specifice. 
 
 2.3.1. Consiliul local: 

 aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea 
administrativ-teritorială     pe care o reprezintă, stabileşte resursele 
necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza 
căruia funcţionează; 

 adoptă hotărâri cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva 
incendiilor în    unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă; 



 instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor 
locale; 

 înfiinţează serviciul voluntar de urgenţă, la propunerea primarului şi cu 
avizul inspectoratului şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare 
al acestuia; 

 desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea 
primarului, cu avizul inspectoratului; 

 prevede distinct, din resursele financiare ale bugetului local, sumele 
necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii 
atribuţiilor legale de către serviciul de urgenţă voluntar şi exercită controlul 
folosirii acestora; 

 asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi 
de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor 
pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de 
alimentare cu apă în caz de incendiu; 

 analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare 
împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o 
reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru 
optimizarea acesteia; 

 aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, analizează activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru 
îmbunătăţirea acesteia; 

 aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor 
de urgenţă; 

 participă la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, 
precum şi a serviciului de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în 
acest domeniu; 

 gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a 
materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine. 

2.3.2. Primarul localităţii : 
 asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea 

acestuia; 

 asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea 
serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare 
şi funcţionare al acestuia; 

 coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la 
nivelul unităţii administrativ- teritoriale, asigură participarea la intervenţie 
a serviciului voluntar de urgenţă; 

 asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe 
timpul adunărilor sau al manifestărilor publice; 

 asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 
construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi 
privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice; 



 asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a 
sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de 
incendiu; 

 organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul 
respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile 
cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de 
intervenţie în caz de incendiu; 

 asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în 
condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia; 

 asigură dotarea serviciului de urgenţă voluntar; 

 analizează anual dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva 
incendiilor şi asigură completarea acesteia;        

 asigură desfăşurarea activităţii de informare şi educaţie antiincendiu a 
populaţiei; 

 propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă; 

 aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile; 
 aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de 

specialitate; 

 propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă; 

 conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia 
civilă; 

 coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare; 

 dispune măsuri de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective, urmăreşte 
realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de 
înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, răspunde de alarmarea, 
protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă; 

 exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local; 
 coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de 

situaţiile de protecţie civilă; 

 asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în 
situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite; 

 stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi 
alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate; 

 dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată; 

 gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi 
materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate; 

 primarul, în calitate de preşedinte al Comitetului local pentru situaţii de 
urgenţă, are următoarele obligaţii principale : convoacă întrunirea 
comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; 
semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile 
adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi 
proiectele de acte normative; îl informează operativ pe preşedintele 
comitetului ierarhic superior. 



 
2.3.3. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă : 

 informează prin centrul operaţional judeţean privind stările potenţial 
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

 evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora 
şi urmăresc îndeplinirea lor; 

 declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale; 

 analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii 
desfăşurate; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de 
organismele şi organele abilitate. 

2.3.4. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă : 

 desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi 
respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi în 
alte situaţii de urgenţă; 

 verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi a 
dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, alte situaţii de 
urgenţă, în domeniul de competenţă; 

 asigură prevenirea, intervenţia pentru salvarea, acordarea primului ajutor 
şi protecţia persoanelor, animalelor şi a bunurilor periclitate în situaţii de 
urgenţă. 

 
CAPITOLUL II : caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale 
 
SECŢIUNEA 1 : Amplasare geografică şi relief. 
1.. Relief. 
    Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Lozna, este situat  în 
partea de nord –vest al județului Botoșani, respectiv, partea nord estică a 
Podișului Sucevei la contactul acestuia cu dealurile mici și mijlocii din Câmpia 
Jijiei. Din punct de vedere geo-structural teritoriul prezentat este amplasat în 
întregime pe unitatea de platformă veche numită Platforma Moldovenească, care 
reprezintă continuarea pe teritoriul țării noastre a extremității sud – vesticea 
Platrormei est-europene, această platformă depășește limitele teritoriului de care 
ne ocupăm, întinzînu-se spre vest pînă dincolo de Valea siretului iar spre sud 
pînă către Bârlad. 
     Referitor la învelișul de soluri studiile efectuate de-a lungul anilor au pus în 
evidență o gamă largă de soluri, a căror răspîndire este în strânsă legătură cu 
elementele geomorfologice, litologice, de climă și vegetație. Sub  raport geologic, 
teritoriul prezentat, cuprinde două serii de formațiuni suprapuse cu caractere 
diferite: 



 fundamentul precambrian, care constituie cele mai vechi formațiuni din 
țara noastră , acoperit cu strate sedimentare vechi paleozoice și mezozoice; 

 depuneri sedimentare ale neogenului care sunt acoperite cu o cuvertură 
subțire de formațiuni cuaternare. 
  Din punct de vedere administrativ, comuna Lozna este situată în  județul 

Botoșani, fiind situată la 50 km distanță față de reședința județului și la circa 12 
km distanță față de Municipiul Dorohoi pe DJ 291 B care străbate teritoriul 
comunei de la Est la Vest spre comuna Dersca. 

Comuna are în componența sa două sate: Lozna și Străteni, situat la 
aproximativ 2 km față de centrul comunei. 

Teritoriul prezentat are următoarele comune ca vecini: 
 Nord – comuna Dersca; 
 Nord-Est și Vest – comuna Șendriceni; 
 Sud –comuna Vîrfu Cîmpului; 
 Vest- comuna Cândești; 

  Poziția comunei este favorabile unei bune legături cu zonele 
înconjurătoare polarizate de municipiile  Dorohoi, Botoșani, Suceava și orașul 
Siret cu punctul vamal către Ucraina. 
   În comuna Lozna, ținînd seama de geneză, structură ți particularitățile 
morfologice, se pot deosebi două forme de relief: 
 de denudație 
 de acumulare 

   Relieful de denudație cuprinde pe de altă parte, relieful structural 
condiționat de structura geologică și duritatea rocilor, iar pe de altă parte, relieful 
ssculptural, la făurirea căruia forțele exogene au avut un rol dominant. 
 
SECŢIUNEA 2 : Caracteristici climatice. 
 Aşezarea în latitudine la nord de mijlocul distanţei dintre Ecuator şi Polul 
Nord precum şi conformaţia geografică a zonei, fac ca comuna Lozna să 
beneficieze de un climat temperat-continental, cu nuanţe excesive, caracterizat de 
frecvenţa viscolelor iarna şi secete îndelungi vara. 
 Temperaturile medii anuale sunt de cca 8,60 C cu amplitudini maxime de 
40,50 C, precipitațiile sunt în jur de 560 mm anual și neuniform repartizate în 
timp,uneori cu ploi torențiale, alteori cu lungi perioade de secetă.Ploile torențiale 
din timpul verii formând pînze de scurgere pe pante, șuvoaie torențiale, sunt cele 
care au determinat și determină declanșarea eroziunii areolare și a celei 
fluviotorențiale. Repartizarea precipitațiilor pe anotimpuri se prezintă astfel:  
 primăvara – 131,8 mm; 
 vara           - 234,9 mm; 
 toamna      -   125,9 mm; 
 iarna          - 71,6 mm; 

  Poziția geografică ,dinamica atmosferică, temperatura aerului, formele de 
relief, altitudinea , condiționează regimul precipitațiilor. 

 Ploile de vară sunt bogate, repezi, deseori cu caracter de aversă și însoțite 
de descărcări electrice. Uneori precipitațiile capătă caracteristici deosebite. 



  Grindina este un tip de precipitații mixte,reprezentată prin picături de apă 
și grăunțe de gheață:Toamna primăvara, cad ploi de lungă durată cu picături 
mărunte, iar în timpul iernii precipitațiile sunt mai sărace și cad sub formă de 
zăpadă. Ele au condiționat alături de rocă, pantă și vegetație, intensitatea și 
extinderea proceselor de pantă. Asemenea condiții sunt deosebit de  favorabile 
degradărilor de teren mai las în Lozna valea Lăbușca  iar în Străteni valea 
Cînepiștei. 

Vegetația mai ales cea forestieră care înconjoară teritoriul comunei are rol 
protector asupra solului prin limitarea cantității de apă scurse de pe versanți, 
reducerea forței de izbire a picăturilor de ploaie, diminuarea eroziunii areolare și 
liniare. Creșterea eroziunii solului este legată de defrișarea pădurii, care au 
contribuit la modificări ale reliefului comunei. Desțelenirea și degradarea 
pășunilor, unele practic greșite în efectuarea lucrărilor agricole, au contribuit la 
modificări ale reliefului actual al acestui teritoriu ca de exemplu: Coteni – Holm, 
Lăbușca etc. 

 La caracterizarea climatică a teritoriului s-au folosit datele înregistrate la 
Stația meteorologică Botoșani. 

O caracteristică a ambelor sectoare climatice o constitue repartiția 
defectuasă a precipitațiilor în timpul perioadei de vegetație, fiind fregvente 
intervale lipsite de precipitații și cu temperaturi mult mai mari față de cele 
normale.  
 
  
SECŢIUNEA 3 : Reţea hidrografică. 

 Pâraiele, bălțile și iazurile sunt puternic influiențate de caracteristicile 
climei temperat – continentală, având un volum mare și foarte mare primăvara, 
când se topesc zăpezile ori vara și toamna, în perioadele de ploi abundente. 

Resursele naturale de apă au un rol important în dezvoltarea 
economiei.Sunt condiționate de alcătuirea geologică, litologică, relief, de factorii 
climatici, temperatura aerului , precipitații atmosferice, evapotranspirație, la care 
se adaugă vegetația. 

Din totalul precipitațiilor căzute într-un an, cca 17% se păstrează la 
suprafața pîmântului, iar 83% se consumă prin infiltrație și evaporație.Din apa de 
suprafață 62% se scurge prin pîraie iar cca 35% se păstrează în iazuri și bălți. 

Numărul mare de iazuri existente pe teritoriul comunei respectiv la 
gospodăriile populației, atestă prezența abundentă a apelor supterane 
freatice.Cele mai multe iazuri le întîlnim în zona Coteni Lozna iar în Străteni pe 
vale. 

Principalele cursuri de apă permanente din zonă, care constituie rețeaua 
hidrografică a teritoriului comunei Lozna sunt: 

 pârâul Bahnă care izvorăște din mlaștina eutrofă de la Lozna – 
Dersca,vărsându-se în Siret lângă satul Lunca, are un debit constant de 1 – 
1,5 m 3/ s, iar pe timpul precipitațiilor abundente (luna mai 2006) debitul a 
crescut  pînă la 8 – 8,5 m3/s. 



 pârâul Străteni izvorăște din Străteni zona Batroc,străbate satul Străteni de 
la un capăt la altul are un debit normal foarte scăzut, pe timpul 
precipitațiilor abundente (mai 2006) debitul a crescut la 5 – 5,5 m3/s,și se 
varsă în iazul Cobîla. 

 pârâul lui Ivan izvorăște din pădurea Dersca străbate partea estică a satului 
Lozna preluând pe tot cursul său apele apele celorlalte pâraie mai mici și se 
varsă în pârâul Buhai în dreptul localității Pădureni,  are un debit foarte 
scăzut, iar pe timpul precipitațiilor abundente debitul acestuia crește până 
la 2,5 – 3 m3/s. 
Pe teritoriul comunei Lozna avem o singură acumulare mai importantă de 

apă  în suprafață de 3 ha și un volum de acumulare  de 6450 m3 apă. 
În satul Lozna avem un număr de 6 (șase) iazuri amplasate în incinta 

gospodăriilor populației după cum urmează: 
 Pintilei Constantin – suprafața de 0,03 ha adîncime 2,5 m; 
 Pleşca Mihai - suprafața de 0,04 ha adîncime 2,8 m; 
 Micliuc Iancu - suprafața de 0,05 ha adîncime 3 m; 
 Airinei Radu - suprafața de 0,02 ha adîncime 2 m; 

 
SECŢIUNEA 4 : Populaţie 
 Populaţia Comunei Lozna este de 2018 locuitori, raportată de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Botoşani. 

 
SECŢIUNEA 5 : Căi de transport 
 Legătura cu exteriorul comunei Lozna se face pe drumuri publice. 

 Căile de acces rutier: Comuna Lozna este străbătută de la un capăt la altul 
de DJ 291B drum prin care se face legătura cu municipiul Dorohoi. Acest drum se 
află în stare foarte bună fiind asfaltat din Dorohoi până în centrul comunei 
Mihăileni. 
 Legături aeriene: Comuna Lozna este deservită de Aeroportul “Ştefan cel 
Mare”- Suceava, amplasat în oraşul Salcea, la 12 km est faţă de oraşul Suceava şi 
la 30,5 km Vest de oraşul Botoşani. 
 
SECŢIUNEA 6 : Dezvoltare economică. 

a) Agricultura  
Agricultura este principală ramură a economiei conumei Lozna. An după an 

crește preocuparea în ceeia ce privește asigurarea unor condiții standard pentru 
agricultură. 

Suprafața agricolă a comunei este de 1797,97 ha împărțită după cum 
urmează: 
 suprafață arabilă  - 1491,97 ha; 
 pășuni                  - 139,95; 
 fânețe                   - 156,59 ha; 
 vii                        - 0.39; 
 livezi                   - 9,07 ha; 

b) Comerțul 



În ultimii ani a crescut numărul de oameni de afaceri care lucrează în 
comerț. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt cei ce au capital privat. 

c) Creșterea animalelor 
 La nivelul comunei Lozna creșterea animalelor este o îndeletnicire 

tradițională și o activitate de bază. Conform registrului agricol la nivel de comună 
avem un număr de 2426 animale mari (bovine, porcine, cabaline, ovine) și un 
număr de 2000 animale mici ( păsări) 

 
SECŢIUNEA 7 : Infrastructuri locale. 
           1. Alimentarea cu apă. 

La nivelul comunei  Lozna alimentarea locuințelor și a instituțiilor se face 
din fîntîni care sunt în număr de 597 din care 321 în satul Lozna și 276 în satul 
Străteni,un număr de 10 fântâni și 2 puțuri de mare adâncime sunt în domeniul 
public al comunei iar restul sunt în proprietatea cetățenilor pînă în prezent nu 
dispunem de un sistem centralizat de alimentare cu apă  

2. Reţele de canalizare. 
Comuna Lozna nu dispune de rețea de canalizare.În acest sens avem depus 

o Solicitare de finanţare prin Compania Naţională de Investiţii pentru aducțiune 
de apă și canalizare. 
 3. Electricitate. 

Alimentarea cu energie electrică este realizată prin Sistemul Energetic 
Naţional de către S.C. ENEL SA., din Staţia 110/20 KV Dorohoi. 

Numărul locuinţelor racordate la reţeaua electrică a comunei Lozna este de 
771. 

Nu există locuințe neracordate la sistemul național de alimentare cu 
energie electrică. 

Reţeaua de iluminat public a comunei Lozna asigură iluminatul public cu 
un număr de 75 lămpi iluminat tip pfilips. 
 4.Comunicaţii. 

Serviciul de televiziune digitală este asigurat de sociatatea RCS - RDS şi 
beneficiază aproximativ 350 clienţi. Totodată, în comună, funcţionează toţi marii 
operatori naţionali de telefonie mobilă. 
 
SECŢIUNEA 8 : Specific regional/local. 
 Riscuri transfrontaliere. 

Pe teritoriul Ucrainei, la 130 km de Kiev, la data de 26 aprilie 1986, a avut 
loc cel mai tragic accident nuclear din lume, care a afectat o parte din statele 
Europei, o parte din Asia, ajungând până în Japonia şi care a fost dat publicităţii 
la câteva zile de la declanşarea sa, sub presiunea statelor din Peninsula 
Scandinavă. 
 Urmările exploziei au fost : aruncarea în aer a planşeului reactorului de 500 
T la o înălţime de 1,5 km şi pulverizarea a peste 100 T combustibil radioactiv sub 
forma unei sfere mari de foc întunecate, formată din aerosoli radioactivi ca dioxid 
de uraniu, cesiu, stronţiu, iod, plutoniu cât şi grafitul folosit ca moderator şi 
expulzat în aer la peste 10 km. 



 Temperatura miezului reactorului a atins 1.600-2.500 C şi timp de 12 zile 
cât a durat incendiul, izotopii radioactivi de tipul iod şi stronţiu s-au răspândit în 
atmosferă iar datorită ploilor s-au depus pe sol, mărind radioactivitatea de 20-30 
de ori. 
 
CAPITOLUL III : Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă. 
  

Analiza riscurilor impune cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de 
producere/manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora. Analiza se 
realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a 
altor documente avute la dispoziţie-studii, prognoze,etc.,fiind avute în vedre : 

 
SECŢIUNEA 1 : Analiza riscurilor naturale. 
 Factorii care generează sursele de risc natural sunt : formele de relief, 
reţeaua hidrografică, clima, gradul de acoperire(vegetaţie), compoziţia solului şi 
dispunerea straturilor geologice şi, nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, 
determinat de poziţia geografică a ţării în raport cu traseul principalelor falii 
tectonice ale Pământului. 
 Riscurile naturale pot fi grupate în : 
1. Fenomene meteorologice periculoase; 
2. Incendii de pădure; 
3. Avalanșe; 
4. Fenomene distructive de origine geologică; 
 

1. Fenomene meteorologice periculoase sunt gestionate de către 
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu Planul de apărare 
împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la 
construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale, care se constituie ca anexă la 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. 

1.1. Inundaţiile, astfel de fenomene nu pot fi previzibile , avem construite 
un număr de 8 gospodării pe marginea pârâului Străteni și 9 gospodării pe 
marginea pârâului Lăbușca, dar nu se necesită evacuarea persoanelor și 
animalelor s-au strămutarea acestor locuințe în zone ferite de inundații.  

În eventualitatea unei evacuări, locurile de cazare a sinistraţilor, sunt 
specificate în Planul de evacuare a populaţiei, bunurilor materiale şi animalelor 
într-o situaţie de urgenţă. 
 1.2. Furtuni, tornade, secetă, îngheţ etc. – se pot produce pe întreg 
teritoriul comunei Lozna, de regulă nu sunt previzibile, iar despre eventualitatea 
producerii acestora, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă primeşte de la 
Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă avertizări de fenomene 
meteorologice periculoase, în vederea luării măsurilor ce se impun. De multe ori, 
timpul necesar pentru luarea unor măsuri de protecţie şi intervenţie într-o 
asemenea situaţie, nu este suficient. Efectele lor imediate pot antrena activarea 
unor factori de risc secundari, de producerea de evenimente catastrofale cu efecte 
mai grave decât cele ale evenimentelor generatoare.  



 Astfel, furtunile pot avea ca urmări: 
 inundaţii ca urmare a scurgerilor de torenţi de pe versanţi; 
 accidente majore pe căile de transport; 
 avarii la locuinţele şi anexele gospodăreşti,reţelele de alimentare cu energie 

electrică,telefonie, cablu; 
 incendii; 
 distrugerea culturilor agricole; 
 pierderi în rândul animalelor. 

 2. Incendii de pădure 
 Suprafața împădurită a comunei Lozna în evidențele Direcției Silvice 
Botoșani este de 401,1 ha. Suprafața împădurită este reprezentată de păduri de 
foioase. Din evidența statistică rezultă că în ultimii 10 ani pe teritoriul comunei 
nu s-au înregistrat fenomene de acest tip. 
 4. Inzăpezirile 
 Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere, produse de căderi masive de 
precipitaţii sub formă de zăpadă, fiind accentuate de condiţiile meteorologice în 
care se produc. 
 Efectele imediate sunt : 
 blocarea căilor de transport; 
 întreruperea alimentării cu energie electrică; 
 afectarea unor activităţi; 
 prăbuşiri de planşee şi acoperişuri. 

Efectele pe timp îndelungat se datorează topirii zăpezii şi producerea de 
inundaţii. 

4.fenomene distructive de origine geologică. 
4.1. Cutremure – seismicitatea zonei Moldovei, implicit şi a comunei 

Lozna, se datorează cutremurelor tectonice, ce sunt generate de acumulări de 
energii potenţiale în sistemul de falii existente, până la valoarea critică, ce 
depăşesc rezistenţa rocilor, când se produce o descărcare bruscă de energie, sub 
formă de energie cinetică sau seismică. 
  Acest aspect influenţează considerabil alura câmpului macroseismic al 
cutremurelor produse în această parte a ţării, capacitatea ridicată de atenuare a 
energiei seismice în rocile sedimentare existente fiind benefică pentru judeţul 
Botoşani, deci şi pentru comuna Lozna. 
 Nu avem focare de seisme în zona noastră şi nici în zonele limitrofe. 
Cutremurele produse în zona Vrancea au afectat comuna Lozna într-o măsură 
redusă. 
 Din punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 771 clădiri, din care: 
5 cu un nivel, 23 cu mansardă iar 743 sunt locuințe individuale simple. Din 
totalul caselor circa 80% sunt construite din paiantă sau chirpici iar cca 10% sunt 
construite din cărămidă  iar cca 10% sunt construite din B.C.A. Clădiri cu o 
„vârstă” de 70-90 de ani sunt cca 60%, 30% au o „vârstă” de aproximativ 30 – 40 
ani  iar 10% sunt clădiri noi.   
 În condiţiile apariţiei şi dezvoltării unui seism, este posibilă producerea 
următoarelor efecte: 



 prăbuşiri totale sau parţiale de construcţii, avarierea unora dintre clădiri ; 

 înclinări sau răsturnări de clădiri, ca urmare a unor tasări ale terenului de 
fundare; 

 alunecări de teren; 

 ruperea căilor de comunicaţii, a reţelelor de utilităţi; 
Din datele seismologice din zonă, Atanasiu (1961), ajungem la concluzia că, 

în cazul cutremurilor moldavice, chiar dacă sunt destul de puternice intensitatea 
seismică nu depășește gradul 4 la Botoșani și gradul 3 la Dorohoi.În cutremurul 
din 1940, în zona Botoșani a fost atins gradul 5. 
 În anul 1977, la zonarea seismică a teritoriului ţării, judeţul Botoşani a fost 
inclus în zona cu grad seismic 6. 
 4.2. Alunecări de teren – Alunecările de teren pot fi de tipul : 

 Alunecare primară – alunecări produse în masive și pe amplasamente 
neafectate de deplasări anterioare; 

 Alunecare reactivă –malunecări produse în lungul unor zone (suprafețe) de 
cedare preexistente, ampasamentele fiind afectate de alunecări  anterioare: 

 După modul de evoluție și dezvoltare, fenomenele de instabilitate ale 
terenului se clasifică în: 

 Prăbușiri, reprezentând desprinderi de volume mari de material, de pe un 
versant cu pante puternice înclinate; 

 Răsturnări, constând în deplasări prin rotire, în lungul unei pante, a 
maselor de material; 

 Alunecări, reprezentând deplasări prin văluire, translație, trasări sau 
mișcări compuse către piciorul pantei versantului, a unor mase de material 
(pământ, grohotiș), în lungul unor planuri de rupere (respectiv 
desprindere); 

 Extensii , deplasări ale unor mase de material, pe fondul unei deplasări 
generale a volumului fracturat din cuprinsul versantului; 

 Curgere, mișcare continuă, cu viteză redusă dar perceptibilă, a maselor de 
material, în spațiul afectat. 

Cauzele unor fenomene periculoase de instabilitate a terenului se pot 
clasifica în : 

 Cauze ( condiții) pregătitoare, reprezentînd aspectele care, în timp, au 
contribuit la aducerea pantei într-o situație limitată de stabilitate; 

 Cauze (condiții ) declanșatoare, constând în acțiunea, pe o perioadă relativ 
redusă de timp, a unor factori (procese fizice sau antropice) care duc 
versantul din situația potențial – instabilă, în starea activ- instabilă; 

 Procese fizice, topiri ale zăpezilor, ploi torențiale sau de lungă durată,cicluri 
de îngheț - dezgheț, seisme; 

 Procese antropice, încărcarea accidentală cu suprasarcini a versantului, 
escavații în versant sau la piciorul pantei,coborârea rapidă a apei în bazine 
de retenție, ridicarea apei în bazine, îndepărtarea vegetațieide pe versant, 
lucrări miniere, vibrații produse de trafic etc. 



 Condiții de terten, evidențiate pe tipul de material din masa versantului 
succesiunea straturilor geologice, circulația apelor subterane, existența 
suprafețelor de discontinuitate în volumul de material( falii, clivaje, 
suprafețe de sedimentare, etc.; 

 Procese geomorfologice, constînd în eroziuni supraterane sau subterane, 
activitate vulcanică, etc. 
Succesiunea straturilor sedimentare care alcătuiesc teritoriul comunei 

Lozna, predominând loess-uri, argilele și marnele, precum și relieful în pantă 
(înclinări de 6-8%), constituie condiții potențiale pentru desfășurarea unor 
fenomene de instabilitate locală sau generalizate la mari suprafețe de teren, unele 
intersectând zone intravilane, instabilitate constând în eroziune, tasări sau 
deplasări de teren. Fenomenele sunt accentuate în zonele mai puțin acoperite cu 
vegetație forestieră. 
  Un rol important în activitatea acestor fenomene degenerative, eventual 
producătoare de dezastre, revine variațiilor mari ale cantităților de precipitații 
concentrate în intervalele scurte de timp. 

Accentuarea nivelului de risc privind alunecările de teren, este consecința 
alternării straturilor de argilă cu nisipuri, aspect care conduce la existența unor 
pînze de ape supterane a căror debite și acțiune reduc stabilitatea naturală a 
versanților. Ploile puternice pot determina, prin infiltrații creșterea semnificativă 
a debitelor apelor freatice, iar subpresiunile care iau naștere pot atinge niveluri 
critice și determină ruperi de adîncime cu transport de mase mari de pământ. 

Aceste zone afectează: 
 Terenuri agricole, inițial cultivate, pășuni, fînețe ; 
 Căi de comunicații de toate categoriile în extravilanul sau în intravilanul 

localităților; 
 Rețele de utilități de transport sau distribuție; 
 Zone construite; 

Zone de risc la alunecări de teren pe teritoriul comunei 
- Localitatea Lozna – zona Lăbușca cuprinzând 

următoarele locuințe: 
o Mucerniuc Rodica 
o Văduva Mircea 
o Ciurciun Florentina 

- Localitatea Străteni – zona centru cuprinzând locuința 
o Pricope Maria 

 
În prezent nu se pune problema evacuării persoanelor şi bunurilor din 

zonele cu alunecări de teren. Când situaţia impune, Comitetul local pentru 
situaţii de urgenţă a stabilit locurile de cazare a eventualilor sinistraţi. 

În special la construcțiile vechi pînă la atingerea nivelului critic și distrugerea 
clădirii , sunt favorizate de: 

 Sistemul de fundare precar; 



 Instalarea și menținerea apelor de suprafață sau freatice pe amplasament, 
neasigurarea epuizării, preluării și îndepărtării acestora; 

 Folosirea în structura de rezistență a unor materiale cu rezistențe mecanice 
reduse (current chirpici, mai rar paiantă); 

 Vechimea construcțiilor, îmbătrînirea materialelor cu scăderea în timp a 
capacității portante. 

 
SECŢIUNEA 2 : Analiza riscurilor tehnologice 
 a. riscuri industriale 

Pe teritoriul comunei nu avem agenți economici care prin natura activității 
desfășurate s-au a materialelor și materiilor folosite în procesul de producție să 
prezinte risc.Nu avem înregistrate unități cu depozite de materiale periculoase. 

Nu suntem tranzitați de nici o rețea feroviară, nu avem căi de transport 
maritime. 

Riscuri de poluare a apelor 
Pe teritoriul comunei avem un singur pîrîu mai important (Bahna) a cărui 

albie conform evidențelor noastre  rezultă că nu a fost poluată și nici în prezent 
nu există riscul poluării deoarece în zonă nu există agenți economici poluatori s-
au alte surse de poluare. 

Efectele poluărilor sunt: 
- distrugerea recoltelor agricole; 
- înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei; 
- răspândirea de germeni patogeni; 
- reducerea imunităţii organismului. 

 
Eșecul utilităților publice 
Prin eşecul utilităţilor publice înţelegem imposibilitatea instituţiilor 

respective de a asigura buna desfăşurare şi funcţionare a reţelelor ce asigură 
utilităţile publice, ca urmare a unor accidente, avarii sau disfuncţionalităţi 
survenite pe timpul funcţionării acestora sau a unor fenomene, accidente sau 
incidente externe, care afectează reţelele respective. 
 
 Principalele utilităţi publice sunt : 
 Reţelele telefonice,comunicaţii; 
 Reţele de alimentare cu energie; 

Efectele acestor avarii pot fi : 
- întreruperea pe perioade medii sau lungi a alimentărilor de orice fel şi 
transmiterii de date; 
- deteriorarea mediului ambiant; 
- cheltuieli bugetare suplimentare; 
- generarea de alte accidente(incendii,epidemii,etc.). 
  
a.2. Accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice 

periculoase. 



Prin acest tip de accidente se înţelege distrugerea sau avarierea unor utilaje 
şi instalaţii tehnologice, datorită neglijenţei umane sau unor cauze naturale, 
ducând la numeroase victime umane şi la pierderi materiale. 

Caracteristicile de bază ale acestui tip de accident pot fi : 
 domeniul tehnologic de activitate(instalaţii metalurgice,chimice,etc.); 
 capacitatea,productivitatea şi durata ciclului tehnologic; 
 mărimea zonei afectate; 
 modalitatea de propagare a accidentului(explozie,nor toxic,incendiu). 

b. riscuri de transport şi depozitare produse periculoase 
Substanţe periculoase sunt considerate acele produse chimice care pe 

timpul transportului cu mijloace auto sau pe cale ferată ( în cisterne, containere 
sau alte ambalaje), datorită unor accidente de circulaţie, avariilor apărute la 
mijlocul de transport, reacţiilor chimice neprevăzute, nerespectării normelor 
tehnice de ambalare,etc., pot conduce la apariţia unor explozii, incendii, emisii de 
gaze, vapori toxici sau la răspândirea de substanţe periculoase pe sol sau în 
mediul înconjurător. 
 Explozia,incendiul,emisia de gaze sau de vapori se pot produce direct în 
mijlocul de transport sau în urma răspândirii substanţelor periculoase pe sol. 
 Măsurile de protecţie şi intervenţie pe timpul transportului substanţelor 
periculoase se stabilesc în funcţie de tipul substanţei (substanţe explozive, 
gazoase sau lichide toxice, inflamabile, corosive, infectante,etc.) şi clasa 
substanţei periculoase. 
 În funcţie de aceste date se poate trece la o evaluare a pericolului prin 
stabilirea : 
 zonei de răspândire; 
 zonei de pericol; 
 zonei de izolare; 
 zonei de evacuare 

Dimensiunile zonelor şi măsurile de protecţie sunt specifice fiecărei clase de 
substanţe periculoase şi de tipul acesteia. 

 Monitorizarea transporturilor substanţelor periculoase se face în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu, de către instituţiile abilitate. 
 b.1.riscuri majore pe căile de transport rutier 
 Accidentele majore pe căile rutiere reprezintă fenomenele de întrerupere 
temporară a circulaţiei, generând distrugerea acestor căi, rezultând 
victime(umane şi animale) şi pagube materiale. Statisticile în acest domeniu ne 
indică faptul că în anul 2017, pe teritoriul comunei Lozna, nu au fost înregistrate 
accidente grave, din care să rezulte un număr mare de răniţi grav . De menţionat 
că în accidentele uşoare care au avut loc, nu au fost implicate autovehicule ce 
transportau substanţe periculoase. 
  
 b.2. Riscuri majore de transport prin reţele magistrale 
 În comuna Lozna nu există reţele magistrale de transport. Alimentarea, 
energie electrică se realizează prin reţele medii de distribuţie. 
 c. Riscuri nucleare 



 Pe teritoriul comunei Lozna, a judeţului Botoşani şi al judeţelor limitrofe, 
nu avem obiective potenţiale de risc nuclear. Totuşi, aşa cum s-a întâmplat în 
cazul accidentului de la CERNOBÎL, comuna Lozna poate fi afectat de unele 
accidente nucleare transfrontieră. 
 Pe teritoriul comunei Lozna, situaţiile de urgenţă nucleară sau radiologică 
se pot produce în: 
 în timpul transportului rutier; 
 alte locuri, ca urmare a activităţilor teroriste, traficului illicit, depozitării de 

materiale refolosibile. 
Procedurile de răspuns în cazul unor urgenţe radiologice asigură o 
concepţie unitară privind evaluarea de bază şi capacitatea de  răspuns, în 
scopul protejării populaţiei şi a angajaţilor în cazul urgenţelor radiologice, 
în conformitate cu recomandările internaţionale. 
Obiectivele generale ale răspunsului la urgenţă sunt : 
 Reducerea riscului sau limitarea consecinţelor accidentului; 
 Prevenirea efectelor deterministe asupra sănătăţii prin luarea de 

măsuri înainte sau la scurt timp după expunere şi menţinerea dozelor 
individuale pentru populaţie şi personalul de intervenţie sub 
nivelurile admise; 
- reducerea riscului efectelor stocastice asupra sănătăţii(cancer) prin 

implementarea acţiunilor de protecţie. 
d. Riscuri de poluare a apelor 
Pe teritoriul comunei Lozna  nu avem  agenţi economici potenţiali de 
poluare  

 Efectele poluărilor sunt: 
- distrugerea recoltelor agricole; 
- înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei; 
- răspândirea de germeni patogeni; 
- reducerea imunităţii organismului. 

e. Prăbuşiri de construcţii,instalaţii sau amenajări 
Pe teritoriul comunei Lozna  nu avem construcții instalații sau amenajări 
care să se afle în pericol de prăbușire; 

 f. Eşecul utilităţilor publice 
   Prin eşecul utilităţilor publice înţelegem imposibilitatea instituţiilor 
respective de a asigura buna desfăşurare şi funcţionare a reţelelor ce asigură 
utilităţile publice, ca urmare a unor accidente, avarii sau disfuncţionalităţi 
survenite pe timpul funcţionării acestora sau a unor fenomene, accidente sau 
incidente externe, care afectează reţelele respective. 
 Principalele utilităţi publice sunt : 

- reţelele telefonice,comunicaţii; 
- reţele de alimentare cu energie electrică; 

Efectele acestor avarii pot fi : 
- întreruperea pe perioade medii sau lungi a alimentărilor de orice 

fel şi transmiterii de date; 
- deteriorarea mediului ambiant; 



- cheltuieli bugetare suplimentare; 
- generarea de alte accidente(incendii,epidemii,etc.). 

g. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 
Pe teritoriul comunei Lozna nu au fost înregistrate astfel de fenomene şi 
nici posibile locuri de apariţie a acestora. 

 h. Muniţie neexplodată 
 Muniţia neexplodată este încărcătura de luptă explozivă, incendiară sau 
toxică rămasă din timpul războiului, ca urmare a operaţiunilor de luptă, 
depozitare sau transport.  
 Asanarea înseamnă descoperirea şi ridicarea muniţiei neexplodate din 
locurile unde acestea se găseşte şi transportul acesteia în locuri special 
amenajate, unde este distrusă. 
 Muniţia neexplodată este deosebit de periculoasă deoarece pe timpul 
operaţiunilor de cercetare, identificare, transport, depozitare şi distrugere a 
acesteia se pot produce accidente grave soldate cu pierderi de vieţi omeneşti. 
 Muniţiile rămase neexplodate din timpul războiului constituie un pericol 
real pentru populaţie şi în special pentru copii. Locurile unde se găsesc de obicei 
astfel de muniţii sunt: terenurile agricole, în desişuri, în zidăriile unor construcţii 
vechi, în râuri, lacuri sau bălţi, etc. 

 Pentru evitarea unor accidente trebuie respectate următoarele reguli 
elementare de protecţie civilă: 

 Nu se atinge,loveşte sau se mişcă muniţia găsită; 

 Nu se apropie de foc sau se introduce în acesta; 
 Nu se demontează muniţia; 

 Nu se lasă copii să se joace cu muniţiile de nici un fel; 

 Nu se transportă şi depozitează muniţia în încăperi sau locuinţe; 

 Nu se aruncă la fier vechi; 

 Se anunţă organele competente(poliţia,protecţia civilă), interzicerea 
circulaţiei în zona respectivă şi asigurarea pazei până la sosirea 
specialiştilor. 

SECŢIUNEA 3 – Analiza riscurilor biologice 
Pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, sursele de risc sunt 

determinate de : 
− Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere; 
− Gradul ridicat de sărăcie, situaţia grea din punct de vedere economic. 

Epidemia constă în răspândirea în proporţii de masă a unei boli 
transmisibile la oameni şi epizootia constă în răspândirea în proporţii de masă a 
unei boli transmisibile la animale. 

Principalele măsuri specifice în caz de epidemii şi epizootii sunt: 
- aplicarea măsurilor igienico-sanitare; 
- supravegherea epidemiologică a populaţiei; 
- aplicarea măsurilor de profilaxie urgentă a întregului personal 

infectat; 



- introducerea de restricţii severe privind consumul alimentar şi al 
apei potabile. 

Principala formă de răspuns în astfel de situaţii o reprezintă respectarea 
normelor de igienă individuală şi colectivă, izolarea rapidă a cazurilor confirmate 
şi, dacă este necesar, introducerea interdicţiei de acces şi ieşire în/ din zonă 
(carantina), până la stăpânirea fenomenului, concomitent cu folosirea 
antidoturilor şi vaccinurilor recomandate fiecărui tip de agent patogen care a 
declanşat epidemie (epizotia). 

În contextual actual există posibilitatea apariţei gripei porcine. La nivelul 
localităţii este constituit Comandamentul Antiepizootic Local, sunt constituite 
echipele de intervenţie , cărora le este asigurată dotarea necesară. 
 În cazul unor epidemii sau epizootii, asistenţa medicală şi veterinară este 
asigurată de Cabinetul Medical Individual din comuna Lozna , respective 
Dispensarul sanitar-veterinar. 
 Nu am avut, în ultimii ani, cazuri de epidemii sau epizotii pe teritoriul 
comunei Lozna. 
 SECŢIUNEA 4 – Analiza riscurilor la incendiu 
 Dezvoltarea slabă din punct de vedere economic a comunei Lozna şi 
inexistenţa unor obiective industriale mari, reduc considerabil posibilităţile 
producerii unor incendii de mari proporţii. Incendiile de proporii pot fi 
declanșate natural sau artificial, în urma cărora se produc pierderi de vieţi 
umane, precum şi pagube materiale, fiind afectaţi şi factorii de mediu. 
 Efectele principale ale unui incendiu se manifestă prin : 

- pierderi de vieţi umane şi materiale; 
- avarierea şi distrugerea clădirilor, instalaţiilor, etc.; 
- distrugerea culturilor agricole, a fondului forestier; 
- avarierea reţelelor electrice şi de telecomunicaţii,  etc. 

 Gestionarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităţilor de 
fundamentare. Elaborare şi implementare a unei strategii coerente de prevenire, 
limitare şi combatere a riscurilor de incendiu, incluzând şi procesul de luare a 
deciziilor în situaţiile de producere a unui asemenea eveniment. 
 
 SECŢIUNEA 5 – Analiza riscurilor sociale 
          Asigurarea şi restabilirea ordinii publice cu ocazia adunărilor publice sau a 
altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi implică aglomerări 
de persoane, se realizează prin misiuni specifice ale Poliţei locale,  în 
conformitate cu ordinele şi dispoziţiile eşaloanelor superioare şi a planurilor de 
cooperare întocmite în acest scop. 
          Primarul comunei Lozna coordonează, în condiţiile legii, acţiunile şi 
activităţile de asigurare şi/sau restabilire a ordinii publice pe raza localităţii. 
          SECŢIUNEA 6 – Analiza altor tipuri de risc 
          Intervenţiile cele mai des desfăşurate, privind alte tipuri de risc, se referă la: 
asistenţa medicală, salvări de animale . 
          SECŢIUNEA 7 – Zone de risc crescut 



          În activitatea de analiză a riscurilor se pot defini zone având o concentraţie  
a riscurilor de aceeaşi natură, legate de infrastructuri şi construcţii, denumite 
zone de risc crescut. 
           Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc 
crescut sunt : 

- clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită 
vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt : instituţiile de învăţământ, căminele 
culturale, bisericile, etc. 
- zonele inundabile, zonele predispuse alunecărilor de teren,etc. 

 
CAPITOLUL IV – Acoperirea riscurilor 

         SECŢIUNEA 1 – Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-
intervenţie 
 Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi Serviciul  voluntar pentru 
situaţii de urgenţă al comunei Lozna organizează, planifică şi asigură punerea în 
aplicare a măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă 
generate de riscurile specifice zonei de competenţă. 
        Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este în subordine consiliului 
local şi este coordonat de primar. 
        Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie 
constă în : 

- stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia 
probabilă a situaţiilor de urgenţă; 

- definirea obiectivelor; 
- crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor 

referitoare la condiţiile viitoare; 
- identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care 

recomandă planul de acţiune ce urmează să fie aplicat; 
- selectarea cursului optim de acţiune; 
- stabilirea dispozitivului de intervenţie; 
- luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile 

proprii şi cele de cooperare. 
În organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie, 

Comitetul local şi Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă   aplică 
următoarele principii de bază: 

- al organizării teritorial-administrative – sectorul de competenţă 
este teritoriul comunei Lozna; 

- al decontrentrării şi descentralizării responsabilităţii – fiecare 
structură are stabilite atribuţiile şi răspunde de modul de 
planificare, pregătire, organizare şi desfăşurare a acţiunilor de 
răspuns în situaţii de urgenţă; 

- al corelării cerinţelor cu resursele – stabilite prin bugetul local; 
- al cooperării – cooperează conform planurilor de cooperare; 
- al legalităţii şi solidarităţii – toate acţiunile de planificare, 

pregătire, organizare şi desfăşurare a acţiunilor de intervenţie în 



situaţii de urgenţă trebuie să respecte prevederile legilor, 
regulamentelor şi ordinelor specifice în scopul asigurării în 
condiţii de eficienţă maximă salvarea vieţii oamenilor, protecţia 
bunurilor şi limitarea efectelor negative a situaţiilor de urgenţă 
produse. 

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori 
limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele  acţiuni: 

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, de mediu, 
hidrografici şi transmiterea datelor la instituţiile responsabile într-
o situaţie de urgenţă şi înştiinţarea populaţiei; 

b. activităţi preventive, pe domenii de competenţă; 
c. informarea populaţiei asupra pericolelor specifice localităţii şi 

asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui 
pericol –, pliante, afişe, etc.; 

d. exerciţii şi aplicaţii – conform planului de pregătire. 
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul 

acoperirii riscurilor sunt: 
a. controale la instituţiile publice şi operatorii economici organizaţi 

în structurile pentru situaţii de urgenţă; 
b. asistenţa tehnică de specialitate; 
c. informarea preventivă; 
d. pregătirea populaţiei şi salariaţilor; 
e. constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale; 
f. alte forme. 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă elaborează planul de 
intervenţie într-o situaţie de urgenţă care cuprinde informaţii referitoare la : 

a. categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă; 
b. încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului; 
c. zona de acoperire a riscurilor; 
d. timpii de răspuns; 
e. activitatea operaţională, prin prezentarea detailată a ponderii 

intervenţiilor la incendii,asistenţa medicală,salvări de 
persoane,animale,etc.; 

f. alte informaţii considerate necesare. 
 
SECŢIUNEA 2 – Etapele de realizare a acţiunilor 
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 

a. alertarea şi/sau alarmarea Comitetului local şi Serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă; 

b. informarea asupra situaţiei create; 
c. deplasarea la locul intervenţiei; 
d. intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea 

dispozitivului preliminar de intervenţie; 
e. transmiterea dispoziţiilor preliminare; 



f. recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului 
de intervenţie; 

g. evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi 
bunurilor; 

h. realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la 
situaţia concretă; 

i. manevra de forţe; 
j. localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
k. înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
l. regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
m. stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au 

favorizat evoluţia acestuia; 
n. întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de 

intervenţie; 
o. retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii; 
p. restabilirea capacităţii de intervenţie; 
q. informarea eşalonului superior; 
r. analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire 

necesare. 
SECŢIUNEA 3 – Faze de urgenţă a acţiunilor 
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, 

intervenţia serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, este organizată astfel : 
a. urgenţa I – deblocare şi salvare persoane, animale, evacuarea 

acestora şi a bunurilor materiale; 
b. urgenţa II – acordarea primului ajutor şi transportul la spital; 
c. urgenţa III – înlăturarea avariilor la reţelele electrice, 

telefonice,etc., punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie 
avariate, restabilirea normalităţii. 

 
SECŢIUNEA 4 – Acţiunile de protecţie-intervenţie 
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, echipele specializate din cadrul 

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, ,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, instituţiilor publice 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; 



e. diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu 
funcţiuni esenţiale :sediile primăriei, poliţiei, dispensar, instituţii 
publice; 

f. limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea 
efectelor acesteia cu mijloacele din dotare. 

SECŢIUNEA 5 – Instruirea 
Instruirea se face în conformitate cu Planul de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Dispoziţia primarului  Comunei Lozna, pentru 
însuşirea cunoştinţelor necesare intervenţiei într-o situaţie de urgenţă. Instruirea 
se execută în scopul cunoaşterii modalităţilor de acţiune cuprinse Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor. 
 SECŢIUNEA 6 – Realizarea circuitului informaţional-decizional 
şi de cooperare 
 Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor 
destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării 
datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a 
deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei 
situaţii de urgenţă. 
 Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă, a centrului operaţional al Inspectoratului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă 
specifică, evoluţia acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra 
măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative. 
 În urma primirii unor avertizări sau atenţionări despre iminenţa producerii 
unor situaţii de urgenţă, Comitetul local,serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă,conducerile instituţiilor publice şi operatorilor economici, au obligaţia 
declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie. 
 
CAPITOLUL V – Resurse umane, materiale şi financiare 
 
 Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii 
de analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în 
vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
 Consiliul local prevede,anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi 
acoperirii riscurilor din comuna Lozna. 
 În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 
producere/manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc 
tipurile de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 

a. comitetul local pentru situaţii de urgenţă, centrul operativ cu 
activitate temporară şi secretariatul tehnic permanent; 

b. serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
  Aceste structuri organizate la nivel de localitate, cooperează pentru 
limitarea şi lichidarea unei situaţii de urgenţă cu : detaşamentul de pompieri, 



poliţia locală. Pe lângă aceste forţe, într-o situaţie de urgenţă, din rândul 
populaţiei şi salariaţilor din zona respectivă se vor forma echipe pentru 
înlăturarea efectelor dezastrului. 
 
CAPITOLUL VI – Logistica acţiunilor. 
 Forţele şi mijloacele de intervenţie, în cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă, se stabilesc prin organigrama aprobată de Consiliul local şi bugetul local. 
 Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi 
gestionare a situaţiei de urgenţă, se asigură de către Consiliul local, în raport de 
răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 
 ANEXE :  

1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi 
acoperirea riscurilor în comuna Lozna; 

2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR; 
3. Tabel cu personalul Comitetului local, Centrului operativ, Secretariatului 

tehnic şi şeful SVSU; 
4. Graficul cu principalele activităţi desfăşurate de Comitetul local pentru 

situaţii de urgenţă; 
5. Riscurile potenţiale ce se pot produce pe teritoriul comunei Lozna; 
6. Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a 

frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de 
risc; 

7. Mijloacele de înştiinţare-alarmare într-o situaţie de urgenţă; 
8. Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii 

de urgenţă; 
9. Schema fluxului informaţional-decizional; 
10. Spaţii de evacuare în caz de urgenţă; 
11. Tabel cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente; 
12. Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; 
13.  Sinopticul activităţilor ofiţerului de serviciu; 
14.  Sinopticul activităţilor desfăşurate de Comitetul local pentru situaţii de 

urgenţă Lozna. 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                

P R I M A R 
LOZNEANU VIOREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂMIA 
COMUNA LOZNA                                                                            

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
                                                                                                                                            

ANEXA NR.1 
 

LISTA 
autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 

riscurilor în comuna Lozna 
 
Nr. 
Crt

. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate autoritate Persoană de contact Atribuţii în 
PAAR 

0. 1. 2. 3. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria 
comunei 
Lozna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa:comuna Lozna, sat Lozna 
Telefon:0231626280, 
Fax:0231626481 
Email:primaria_lozna@yahoo.co
m 

Lozneanu Viorel 
primar 
tel fix 0231 626055, 
tel. mobil 
0741274629, 
Adresa:comuna 
Lozna, sat Lozna 
 

-conduce şi 
coordo- nează 
realizarea mă- 
surilor din 
PAAR; 
-conduce 
CLSU şi co 
ordonează 
SVSU 

Burlacu 
Mihai,viceprimar 
Tel.fix: 
Tel.mobil:074128142
5 
Adresa:comuna 
Lozna, sat Străteni 
 

-coordonează 
realiza rea 
măsurilor din 
PAAR; 
-este şeful 
CCCE 

Melniciuc Daniel 
şef SVSU 
Tel.fix: 
Tel.mobil:074127763
1 
Adresa:comuna 
Lozna, sat Străteni 
 

-este şeful 
SVSU; 
-coordonează 
activită ţile de 
prevenire şi in 
tervenţie în 
SU 

 
 

2. 

 
 
Școala cu 
clasele I –
VIII Lozna 

 
Adresa:comuna Lozna, sat Lozna 
Telefon:0231626239, 
Fax:0231626239 

 
 

BACIU ANA - 
MARIA 
Tel fix:0231626388 
Tel.mobil:- 
 

-coordonează 
pers. din 
subordine în 
acţ. de 
limitare şi 
înlătu- rare a 
unei SU.; 
-asigură 
realizarea 
măsurilor de 
Cc.căut. 



 
 

3. 

 
 
Detaşamentu
l de pompieri 
Dorohoi 

 
 
Adresa:str.Dumbrava Roşie,2 
Telefon:0231610122 

Cap.Barbacariu Sorin 
,cdt.detaşament 
Tel.fix:  
Tel.mobil:074719992
2 
 

-coordonează 
acţiuni le de 
intervenţie a 
subordonaţilo
r într-o 
situaţie de 
urgenţă. 

 
4. 

 
Cabinet 
medical 
uman 

Adresa:comuna Lozna, sat Lozna 
Telefon:0231626319, 
Fax: 
 

Dr.Adăscăliței 
Constantin, 
Tel fix:626319 
Tel 
mobil:0740166062 

-coordonează 
realiza rea 
măsurilor pe 
linie sanitară. 

 
5. 

 
Poliţia locală 

Adresa:comuna Lozna, sat Lozna 
Telefon:626234, 
Fax: 
 

Ag. Robu Ana 
agent postului de 
poliţie Lozna 
Tel fix 0231626234 
Tel mobil 
0746791632 

-asigură 
realizarea 
măsurilor de 
ordine 
publică şi 
pază. 

 
9. 

 
Centru 
Distribuţie 
En.Electrică 

Adresa:Str.Ştefan Airinei,22 
Tel.65302 

Ing.Andone 
Vasile,şef CDEE 
Tel.fix.0231612201 
Tel.mobil.072779655
2 

-asigură 
realizarea 
măsurilor de 
asig.en. 
electrică 

 
10. 

 
Dispensar 
sanitar-
veterinar 

Adresa:comuna Dersca, sat 
Dersca 
Telefon: 
Fax: 
 

Dr.Burlacu 
Laurențiu, 
Tel.fix.0231626466 
Tel.mobil.074447451
2 

-asigură 
realizarea 
măsurilor 
sanitar-ve- 
terinare. 

 
13. 

 
SC.Transport 
Mixt SA 

Adresa:Str.C.D.Gherea,8 
Tel.610132 

Simion 
Adrian,director 
Tel.fix.611185 
Tel.mobil.074461394
3 

-asigură 
mijloacele de 
transport 
într-o situaţie 
de urgenţă 

 
14. 

 
Staţia C.F.R. 

Adresa:str.Gării,nr.1 
Tel.613540 

Precob Gheorghe,şef 
staţie 
Tel.fix.615095 
Tel.mobil074010832
2 

-asigură 
transportul 
feroviar într-o 
situa- ţie de 
urgenţă 

 
16. 

 
Biserica 
ortodoxă 

Adresa:comuna Lozna, sat 
Străteni 
 

GĂlbau Alexandru 
Constantin, 
preot paroh 
Tel.fix. 
Tel.mobil.074054713
5 

-asigură 
serviciile de 
asistenţă 
religioasă şi 
înhumare a 
victimel. 

 

 
Ș.S.V.S.U., 

MELNICIUC Daniel 
 
 
 



ROMÂMIA 
COMUNA LOZNA                                                                            

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
                                                                                                                                            

ANEXA NR.2 

 
ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR ȘI RESPONSABILILOR CUPRINȘI 

ÎN PAAR 
 

AUTORITATEA: Primăria.. Fisa nr. 1   
 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentă a parametrilor 
 meteo, seismici, de mediu, hidrografiei și 
transmiterea datelor la autoritățile 
competente 
 

 
 
 
 
 
 

b.-controlul preventiv al autorităților pe 
domenii de competență;  

 
Analizează neregulire constate si ia masuri 
pentru eliminarea lor 

c.-informare preventivă a populației asupra 
pericolelor specifice unității administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol; 

 
 
 
 

d.-exerciții si aplicații; Aproba Planul de exerciții si aplicații, 
participa la desfăsurarea lor 

II.-RESURSE NECESARE 
a .-monitorizarea permanentă a parametrilor 
 meteo, seismici, de mediu, hidrografiei și 
transmiterea datelor la autoritățile 
competente 
 

 
Asigura aparatură/echipamente si condiții 
necesare 
 
 

b.-controlul preventiv al autorităților pe 
domenii de competență; 

 
 

c.-informare preventivă a populației asupra 
pericolelor specifice unității administrativ 
teritoriale si asupra comportamentului de 
adoptat în cazul manifestării unui pericol; 

Informează populația si ia masuri 
 
 
 

d.-exerciții si aplicații; Aproba plan de exerciții si aplicații 
III. INTERVENȚIE 
a.-alarmare Da alarma, conduce intervenția, 

stabileste masurile necesarece 
b.-acțiuni de căutare/salvare/descarcerare  
c.-asistență medicală  
d.-acțiuni de îndepărtare a manifestării 
pericolului produs  

Solicita sprijinul agenților economici 
 

e.-acțiuni de limitare a consecințelor unui 
pericol 

 

f.-acțiuni de înlăturare a efectelor unui 
eveniment 

 
 



                                                                                      COMPONENȚA  NOMINALĂ  A                                                                                         Anexa nr.3 
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI LOZNA, JUDEȚUL BOTOȘANI 

 

Nr 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă Adresa Telefon acasă 
Telefon 
serviciu 

ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

1 MELNICIUC Daniel Şef serviciu Primăria Lozna Sat Străteni, comuna Lozna 0741277631 0231626280 

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE: 

1 MUNTIANU Corneliu 
Specialist  
prevenire 

Primăria Lozna com Lozna, sat Străteni 0757377564 0231626280 

2 DUMITRAȘ Ioan - Dorel 
Specialist  
prevenire 

Primăria Lozna com Lozna, sat Lozna 0746925673 0231626280 

FORMAŢIE DE INTERVENTIE: 

ECHIPA SPECIALIZATĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR  

1 ABABEI Radu - Dumitru 
Şef echipă 

specializată 
Primăria Lozna com Lozna, sat Străteni 0741281425 0231626280 

2 ROTARIU Laurențiu servant Primăria Lozna com Lozna, sat Lozna 0753809283 0231626280 

3 ROTARIU Sebastian - Marian servant Primăria Lozna com Lozna, sat Lozna 0753809283 0231626280 

4 AUNGURENCI Radu servant Primăria Lozna com Lozna, sat Lozna 0742291429 0231626280 

5 DUMITRAȘ Ioan - Dorel servant Primăria Lozna com Lozna, sat Lozna 0757377564 0231626280 

Echipa specializată în domeniul avertizare – alarmare – căutare – deblocare – salvare - evacuare 

1 RĂPIGA Ioan 
Şef echipă 

specializată 
Școala gimnazială „Ghe. Popovici” 

Lozna 
com Lozna, sat Străteni 0787462167 0231626239 

2 BURLACU Mitică servant Școala gimnazială nr. 2 Străteni com Lozna, sat Străteni 0748619605 0231626239 

3 MURGOCEA Mihai servant 
Școala gimnazială „Ghe. Popovici” 

Lozna 
com Lozna, sat Străteni 0751423190 0231626239 

Președinte CLSU, Lozneanu Viorel



Anexa 4 
 

ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUNEI LOZNA 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

              A P R O B 
Preşedintele Comitetului Local pentru 
      Situaţii de Urgenţă 
               Primar 
LOZNEANU VIOREL 
 

P  L  A  N  U  L 
CU PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU 

SITUAŢII 
DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2021 

 

Nr. 
Crt. 

 
ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

CINE CONDUCE 
(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE  
OBS. 

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

                 I.  PE LINIA MANAGEMENTULUI SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 
 
 

1. 

                  
     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 

 
 

            

  
 

2. 
                      

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

 
Şef COAT 
Şef SVSU 

 

             

            
 
 

3. 

           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. 

             

 
 

           



Nr. 
Crt. 

 
ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

CINE CONDUCE 
(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE  
OBS. 

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

 
 
 
 
 

4. 

 Întocmirea/actualizarea planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţiile 
de urgenţă determinate de riscurile identificate la nivelul localităţii: 

- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale al comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 

- 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; 

 
 
 

Centrul operativ 
Ref.spec.pr.c. 

Şef SVSU 

  
 
 

 
 
 

          

   
 
 
 

 

 
 
 
 

  

   

 
 
 

  

  
 
 
 

   

  

 
5. 

Actualizarea planurilor de cooperare cu localităţile limitrofe, a 
convenţiilor/contractelor de intervenţie cu instituţiile publice, operatorii 
economici sau persoanele fizice, prevăzute în PAAR. 

Şef COAT 
Membrii CLSU 

           
 

  

 
6. 

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. 

Şef COAT 
Ref.spec.pr.c. 

Şefii C.U. 

             

    

 
7. 
 

Asigurarea capacităţii de prevenire şi de intervenţie a serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă,  prin: organizarea monitorizării surselor de risc;  
pregătirea pe linia specialităţii; asigurarea logistică; stabilirea variantelor de 
acţiune; participarea la exerciţii şi aplicaţii. 

 
Şef SVSU 
Şefii C.U. 

 

            
conform 
progra-

mului de 
pregătire 

            



 

 

Nr. 

Crt. 

 

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

CINE CONDUCE 

(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE  

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

 

8. 

Întocmirea  documentelor de planificare a pregătirii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2021, conform Ordinului Prefectului 

judeţului Botoşani, avizarea şi aprobarea acestora. 

Centrul operativ 

Şef SVSU 

Şefii C.U. 

             

 

9. 

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. 

Şef SVSU 

Şefii C.U. 

 

             

          

10. 

Asigurarea instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

conform Ordinului MAI nr.712/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Pers.desemnat 

Şefii C.U. 

             

            

11. 

Urmărirea  participării personalului planificat la cursurile de 

pregătire la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă, CZ Bacău şi cele organizate la 

nivelul judeţului.  

Preşedintele CLSU 

Şef CO, Şefii CU 

            conform 

OP 

nr.15/23.

01.2015 

 

 12. 

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

/Progra-

mului de 

pregătire 

          

13. 

Organizarea, pregătirea, conducerea şi desfăşurarea 

antrenamentelor de specialitate, a exerciţiilor de avertizare-

alarmare/evacuare în situaţii de urgenţă; întocmirea documentelor 

specifice de organizare şi desfăşurare a activităţilor. 

CLSU,COAT, 

SVSU 

Şefi CSU 

   

 

         Conform 

planului 

de 

pregătire 
        

14. 

Verificarea, întreţinerea şi asigurarea operativităţii instalaţiilor, 

materialelor, aparaturii şi tehnicii din dotarea serviciului voluntar pentru 

situaţii de urgenţă. 

Şef SVSU 

Şefii CU  

            Conform 

instrucţiu

-nilor 

tehnice 

            

 

15. 

Asigurarea permanenţei  la sediul primăriei  la  primirea 

informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor privind fenomenele 

meteorologice şi hidrologice; pregătirea personalului care asigură 

serviciul de permanenţă. 

 

Preşedintele CLSU 

Şef COAT 

            Pe durata 

manifes-

tării 

fenome-

nelor 
            

 

 



 

Nr. 

Crt. 

 

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

 

CINE CONDUCE 

(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE 
 

OBS. 

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

 

 

 

16. 

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. 

 

 

Vicepreşedintele 

CLSU 

Birou urbanism 

             

       

 

17. 

Urmărirea ca proprietarii acumulărilor de apă să ia toate măsurile 

pentru întreţinerea, repararea, exploatarea şi obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare în siguranţă a acesteia. 

Insp.prot.mediu 

Resp.dom.public 

             

            

 

 

18. 

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. 

 

Vicepreşedinte 

CLSU 

Birou urbanism 

 

             

   

 

19. 
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. 

 

Insp.prot.mediu 

Birou urbanism 

             

        

 

 

20. 

          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. 

 

Şef COAT 

Birou urbanism 

             

            

21. 
         Efectuarea de controale pe linia apărării împotriva incendiilor la 

gospodăriile populaţiei şi unităţile subordonate Consiliului local. 

Şef SVSU, 

personalul din 

cadrul 

compartimentelor de 

prevenire ale SVSU 

            

conform 

graficului  

de control 
            

 

22. 

         Desfăşurarea activităţii de informare preventivă privind riscurile 

specifice, prevenirea, intervenţia şi comportamentul cetăţenilor în cazul 

apariţiei şi producerii unor situaţii de urgenţă. 

CLSU 

Şef SVSU 

Şefii CU 

            conform 

grafic.  de 

informare 

publică  
        

23. 

         Identificarea hidranţilor stradali, întocmirea hărţii cu dispunerea 

acestora în teren, urmărirea întreţinerii acestora, marcarea vizibilă, 

asigurarea apei necesare şi accesului la aceştia.  

Şef SVSU 

             

            



 

Nr. 

Crt. 

 

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

 

CINE CONDUCE 

(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE 
 

OBS. 

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

 

24. 

        Analiza operativă a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor 

primite de la instituţiile specializate, evaluarea consecinţelor negative 

prognozate la nivel local, stabilirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, 

asigurarea cooperării. 

Preşedinte CLSU, 

Membrii CLSU,CO 

Şef SVSU 

Şefii CU  

             

            

25. 

        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. 

 

Şef COAT 

Şef SVSU 

 

             

      

 

26. 

        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. 

 

Şef COAT 

Şef SVSU 

             

          

27. 
        Constituirea comisiei şi elaborarea documentelor referitoare la 

evaluarea pagubelor produse de situaţiile de urgenţă. 

 

Şef COAT 

 

            pe 

timpul 

sit.urg. 

28. 

       Prezentarea/fundamentarea propunerilor privind  cuprinderea în 

bugetul local a fondurilor necesare monitoruzării şi gestionării situaţiilor 

de urgenţă în anul 2016 

CLSU 

Şef COAT 

             

 

 

 

 

 

 

29. 

       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. 

 

 

 

 

CLSU,COAT,STP 

DSP 

Şefii CU, SVSU, 

SPSU 

         

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 

Crt. 

 

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

CINE CONDUCE 

(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE 
 

OBS. 

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

30.            Evaluarea activităţii CLSU, COAT şi SVSU  pe anul precedent. 

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. 

 

CLSU,COAT, 

Şef SVSU 

 

             

 

32. 
          Analiza stadiului organizării, dotării şi funcţionării  serviciului 

public voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

CLSU,COAT, 

Şef SVSU 

 

 

         

 

  

 

33. 
         Desfăşurarea/ participarea la concursurile  serviciilor voluntare şi 

private pentru situaţii de urgenţă 

 

CLSU,COAT, 

Şef SVSU 

 

             

   

34. 

         Organizarea/participarea la concursurile cercurilor tehnico-

aplicative 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 

 

       

 
      

   

                 

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

 

36. 

         Asigurarea funcţionării  aparaturii de inştiinţare, avertizare, 

alarmare, menţinerea în stare operativă a Sistemului de înştiinţare-

alarmare.  

 

Şef COAT 

             

            

37.  

        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.  

Şef COAT 

             

            

 

 

Nr. 

Crt. 

 

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

 

CINE CONDUCE 

(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE 
 

OBS. 

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



 

Nr. 

Crt. 

 

ACTIVITĂŢI CE SE EXECUTĂ. 

 

 

CINE CONDUCE 

(execută, participă) 

TERMEN DE EXECUTARE 
 

OBS. 

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

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.  

Preşedintele CLSU, 

Şef COAT, 

Şef SVSU 

             

            

40. 

         Verificarea şi întreţinerea mijloacelor de alarmare (sirene electrice 

, alte mijloace acustice şi luminoase cuprinse în schemele de avertizare-

alarmare) existente la nivelul localităţii, instituţiilor publice şi 

operatorilor economici. 

Preşedintele CLSU, 

Şef COAT, 

Şef SVSU, Şefi 

CSU 

             

            

41. 

          Organizarea şi participarea la antrenamentele bilunare de 

înştiinţare-alarmare organizate de ISUJ şi verificarea viabilităţii 

schemelor de avertizare-alarmare. 

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. 

        Cuprinderea în bugetul local  a fondurilor financiare pentru 

asigurarea mijloacelor, aparaturii şi materialelor necesare pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă          

Consiliul local, 

Şefii CSU 

             

        

45. 

        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 

Consiliul local, 

Şefii CSU 

             

            

46. 

       Inventarierea tuturor mijloacelor tehnice care pot fi folosite pentru 

limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul localităţii. Preşedintele CLSU 

             

   



 

47.  

      Asigurarea stocurilor de intervenţie, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, de către toate instituţiile cu atribuţii în domeniul gestionării 

situaţiilor de urgenţă. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

             

            

48.  

               

       Actualizarea planurilor de funcţionare a mijloacelor antichimice, 

dotarea acestora în vederea aducerii în stare totală de funcţionare a unui 

mijloc de fiecare tip . 

 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

             

   

                IV. ELABORAREA STUDIILOR ŞI DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE PRIVIND INTERVENŢIA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

49. 
       Actualizarea „Schemei cu riscurile teritoriale din zona de 

competenţă”. 

Preşedintele CLSU 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

             

  

50. 

       Actualizarea Catalogului local cuprinzând clasificarea localităţii, 

instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 

protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice. 

Preşedintele CLSU 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

             

  

51. 

    

   Interzicerea eliberării autorizaţiilor de construcţie a imobilelor în 

zonele de risc prevăzute în documentaţiile anexă la P.U.G. ale unităţii  

administrativ – teritoriale. 

Preşedintele CLSU 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

             

            

52. 

       Întocmirea Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivel 

local,  2015. 

Preşedintele CLSU 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

             

 

53. 

       Editarea unor materiale instructiv – educative privitoare la modul 

de comportare  a populaţiei în situaţii de urgenţă ( afişe, pliante, broşuri, 

reviste, etc.) şi afişarea la sediul primăriei, posturilor de poliţie, 

cabinetele medicale. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

             

    

                        V. PE LINIA ASIGURĂRII CAPACITĂŢII DE PROTECŢIE PRIN ADĂPOSTIRE, EVACUARE, PIROTEHNIC. 

54. 

       Urmărirea aplicării de către unităţile de proiectare a „Normativului 

privind proiectarea spaţiilor de adăpostire la construcţiile noi  şi 

respectarea de către constructori a documentaţiilor  avizate de inspecţia 

de prevenire”. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            

Conform 

avizelor  

55. 

      Executarea lucrărilor de întreţinere la adăposturile/spaţiile de 

adăpostire de protecţie civilă şi menţinerea în stare de operativitate a 

punctului  de conducere/comandă. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            Conform 

planifică

- rii 

56. 
      Urmărirea întreţinerii şi dezvoltării fondului de adăpostire pentru 

protecţia civilă/a spaţiilor de adăpostire în situaţii de urgenţă. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            Conform 

graficului  

57. 
       Urmărirea stadiilor fizice la adăposturile avizate şi a modului de 

întreţinere a celor construite. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            Conform 

graficului  



58. 
       Continuarea lucrărilor de amenajare şi dotare a punctului de 

conducere/comandă, întreţinerea instalaţiilor din acesta. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            Conform 

graficului  

59. 
       Continuarea întocmirii documentaţiei tehnice de amenajare a 

adăposturilor (subsolurilor) identificate ca spaţii de adăpostire. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            Conform 

graficului  

60. 

       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. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            

Conform 

graficului  

61. 
      Raportarea urgentă la I.S.U.Botoşani în cazul descoperirii muniţiei 

rămasă neexplodată. 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

            După caz 

 

 

62. 

               

              V. ALTE DOMENII DE ACTIVITATE. 

 

     Organizarea şi desfăşurarea .activităţilor specifice sărbătoririi  Zilei 

de 28 Februarie – „ZIUA PROTECŢIEI CIVILE” şi a Zilei de 13 

Septembrie –„ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA”. 

Preşedintele CLSU; 

Şef COAT, 

Şef SVSU, 

Şefii CSU 

 

            

Conform 

progra-

mului   
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ANEXA NR.5 

 
RISCURILE POTENŢIALE 

ce se pot produce pe teritoriul comunei Lozna. 
 
 
 

1. Cutremur. 
Pe teritoriul comunei nu sunt focare sau zone seismice, dar se resimte transmiterea 
undelor elastice ale zonei seismice Vrancea. 

  Totuşi, în cazul unui cutremur de mare intensitate în zona Vrancea, teritoriul 
localităţii poate fi afectat, creinduse, probabil, 2 raioane de distrugeri, delimitate 
astfel: raionul nr.1 : satul Lozna zona vale; raionul nr.2 : sat Străteni;. 

2. Accident chimic. 
Nu este cazul 

3. Accidente la construcţiile hidrotehnice. 
Nu este cazul. 

4. Alunecări de teren. 
Zonele în care sunt posibile alunecări de teren sunt : în satul Lozna zona Mocerniuc 
Rodica și în satul Străteni zona  Pricope Maria 

În situaţia unor ploi ambundente, de lungă durată există pericolul amplificării 
fenomenului de alunecare precum şi posibilitatea apariţiei unor noi zone cu alunecări de teren 
active. Obiectivele ce pot fi afectate în zonele cu alenecări de teren sunt : 4 gospodării. 
Fenomenul alunecărilor de teren nu afectează căi de comunicaţie rutieră. 

5. Inundaţii 
Zonele de producere a inundaţiilor sunt : 

- pârâul Străteni : zona pod Gheorghiță – pod Nistor, fiind afectate opt  
gospodării şi 1,5 ha de teren agricol; 

- pârâul Lăbușca : zona Burlacu Ion – pod Nistor, fiind afectate  9 gospodării,  3 
ha teren agricol, 1 pod .  

 6. Poluări accidentale 
 Nu este cazul 
 7. Furtuni şi tornade. 
 Nu este cazul 

8.Explozii şi incendii. 
Pe teritoriul comunei Lozna funcționează 6 depozite independente, cu butelii  

de aragaz, astfel :  
- SC Robertino srl Lozna  cu 40 butelii; 
- Locuința Beniuga Teodora Lozna  cu 40 butelii; 
- Locuința Melniciuc Valerian Lozna  cu 40 butelii; 
- Locuința Hangan Victor Lozna  cu 40 butelii; 
- Locuința Spiridon Sorin Străteni  cu 40 butelii; 
- Locuința Necula Toader Străteni  cu 40 butelii; 

    În cazul unor neglijenţe în manipulare, a folosirii focului deschis, a fumatului, se pot  
produce explozii şi incendii punând în pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale. 

9. Secetă, îngheţ şi înzăpeziri. 
Asemenea tip de risc se poate produce pe teritoriul comunei Lozna având în vedere 
condiţiile  



meteorologice, când verile sunt secetoase iar iernile geroase şi cu căderi masive de zăpadă. 
Înzăpeziri se pot produce în zonele joase ale localităţii, unde se adună zăpada datorită 
viscolului. 

10. Eşecul utilităţilor publice. 
Acest tip de risc se poate produce datorită avarierii grave a  rețelelor de electricitate, 

telefonie, cablu. În cazul avarierii acestor utilităţi publice se pot produce electrocutări şi 
incendii. Operatorii economici care gestionează şi exploatează asemenea utilităţi publice au 
obligaţia verificării şi întreţinerii, în conformitate cu normele tehnice specifice, a acestor reţele. 

11. Explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor 
militare. 
Muniţiile rămase neexplodate din timpul războiului constituie un pericol real pentru 
populaţie şi în special pentru copii. Locul unde se găsesc de obicei astfel de muniţii 
sunt : pe terenurile agricole, în desişuri, în zidăriile unor construcţii vechi, în râuri, 
lacuri sau bălţi, etc. Pentru evitarea unor accidente trebuie respectate regulile 
elementare de protecţie civilă şi anume : să nu se atingă,lovească sau să se mişte 
muniţia descoperită, să fie anunţaţi organele de specialitate ale poliţiei şi protecţiei 
civile, se interzice circulaţia în zona respectivă şi se asigură paza până la sosirea 
specialiştilor. 

 12 .Epidemii şi epizotii. 
      În contextul actual există posibilitatea apariţiei gripei porcine. La nivelul comunei 
este constituit Comandamentul antiepizootic local, sunt constituite echipele de intervenţie, 
cărora le este asigurată dotarea necesară.  
      Asistenţa medicală în cazul unor epidemii este asigurată de către Cabinetul Medical 
Individual din comună, iar în caz de epizotii, asistenţa sanitar-veterinară este asigurată de 
dispensarul sanitar-veterinar. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ș.S.V.S.U., 
MELNICIUC Daniel 
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MĂSURI  

corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de 
producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de risc. 

 
Nr. 
crt. 

Tipuri de risc. Măsuri . Observaţii 

0. 1. 2. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cutremur 

a.la domiciliu : 
        - identificarea locurilor cele mai sigure din 
locuinţă în caz de cutremur şi exersarea refugierii 
în acele zone; 
        - învăţarea copiilor să ocupe în cel mai scurt 
timp aceste locuri; 
        - învăţarea şi însuşirea metodelor de prim 
ajutor medical, inclusiv resuscitare cardio-
pulmonară; 
        - îndepărtarea din locuinţe a materialelor 
inflamabile; 
        - evitarea depozitării unor bunuri pe 
dulapuri, şifonere, biblioteci,etc. 
        - asigurarea unei truse de prim ajutor. 
b.la serviciu: 
        - amplasarea obiectelor fragile şi valoroase 
în locuri cât mai joase şi sigure, iar recipienţii cu 
produse chimice, combustibili, etc. în dulapuri 
astfel încât să nu se poată sparge sau răsturna; 
        - asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători 
eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea 
materialelor depozitate să nu producă accidente; 
        - reţinerea locukui de amplasare al 
comutatoarelor, siguranţelor şi robineţilor 
pentru apă,gaze şi electricitate şi modul lor de 
manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să 
se poată lua măsurile minime de intervenţie; 
        - păstrarea la îndemână a unei truse de scule 
adecvată. 

 

 
 
 

2. 

 
 
 

Accident chimic 

- asigurarea mijloacelor de protecţie individuală; 
- cunoaşterea mijloacelor şi semnalelor de 
alarmare; 
- cunoaşterea măsurilor de intervenţie; 
- instruirea populaţiei din zonă privind regulile 
de comportare şi protecţie. 

 

0. 1. 2. 3. 
 
 
 
 

 
 
 
 

- elaborarea planului de apărare împotriva 
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase şi poluărilor accidentale şi a planului 
de evacuare; 

 



 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

Inundaţii 

- verificarea şi întreţinerea mijloacelor de 
înştiinţare-alarmare; 
- asigurarea condiţiilor de funcţionare la 
primărie a serviciului de permanenţă; 
- pregătirea populaţiei pentru realizarea 
acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de 
inundaţii; 
- asigurarea stocurilor de materiale şi a 
mijloacelor de apărare; 
- asigurarea realizării şi întreţinerii 
corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de 
scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea 
materialului lemnos şi a deşeurilor din albia 
majoră a cursurilor de apă, decolmatarea 
secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, 
întreţinerea corespunzătoare a construcţiilor 
hidrotehnice; 
- instruirea structurilor constituite pentru situaţii 
de urgenţă. 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

Alunecări de teren 

- elaborarea de studii şi analize privind 
caracteristicile geologice şi geografice ale zonelor 
ce pot fi afectate de acest tip de dezastru; 
- stabilirea locurilor de cazare a sinistraţilor; 
- constituirea rezervelor de apă, alimente, 
îmbrăcăminte, medicamente; 
- ţinerea sub observaţie a condiţiilor favorizante 
alunecărilor de teren şi avertizarea populaţiei în 
timp util; 
- planificarea şi realizarea lucrărilor specifice de 
ţinere sub control, de asigurare a stabilităţii 
straturilor şi de diminuare a condiţiilor de 
apariţie şi dezvoltare a alunecărilor de teren; 
- reducerea zonelor cu alunecări de teren, 
definitiv sau temporar, prin : exploatarea 
raţională a zonei, împădurirea zonelor, lucrări de 
terasament, crearea unor puţuri de scurgere a 
apelor din pânza freatică. 

 

 
 

5. 

 
 

Explozii şi incendii 

- pregătirea salariaţilor şi populaţiei pentru 
cunoaşterea normelor PSI şi acţiunilor de 
stingere a incendiilor; 
- supravegherea permanentă a instalaţiilor şi 
proceselor tehnologice; 
- respectarea strictă a regulilor de depozitare a 
produselor combustibile; 
- dimensionarea scărilor de evacuare a oamenilor 
şi bunurilor materiale; 
- ignifugarea materialelor lemnoase, asig.sist.de 
detectare a incendiului. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

a. Epidemii:  
         - educaţia sanitară; 
         - vaccinarea preventivă; 
         - asigurarea igienii 

 



 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

Epidemii şi epizotii 

aerului,solului,apei,alimentaţiei,a locuinţei; 
         - asigurarea igienei individuale şi colective. 
b. Epizotii : 
         - asigurarea şi aplicarea regulilor sanitar-
veterinare şi de zooigienă în colectivităţile de 
animale cu privire la 
popularea,adăpostirea,îngrijirea, hrănirea, 
reproducţia şi transportul animalelor; 
         - asigurarea vaccinărilor şi tratamentelor 
obligatorii; 
         - aplicarea carantinei profilactice a 
animalelor nou aduse din alte ferme; 
         - dezinfecţia,dezinsecţia şi deratizarea 
profilactică; 
         - efectuarea examenelor medicale periodice 
a personalului îngrijitor; 
         - aplicarea măsurilor de profilaxie generală 
în târguri, oboare şi expoziţii de animale; 
         - asigurarea cimitirelor şi crematoriilor 
pentru animale.   

 
 

7. 

 
 

Poluări accidentale 

- realizarea măsurilor din Ordinul MMGA 
nr.278/1997; 
- actualizarea planurilor de prevenire şi 
combaterea poluării de către fiecare operator 
economic potenţial poluator, planuri aprobate de 
SGA Botoşani; 
- amenajarea staţiilor de epurare sau preepurare 
proprii, amenajarea de bazine vidanjabile. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit Șef S.V.S.U., 
MELMICIUC Daniel 
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ANEXA NR.7 
 
 

MIJLOACELE DE ÎNŞTIINŢARE-ALARMARE ÎNTR-O SITUAŢIE DE URGENŢĂ. 
 

Nr. 
Crt. 

Mijlocul de 
înştiinţare şi 

alarmare 

Cantitatea Locul de instalare Observaţii 

0. 1. 2. 3. 4. 
 
 
 

1. 

 
Clopote bisericești 

 
3 buc 

 
Biserica ortodoxă din satul Lozna 

 

 
 
 
 

2. 

 
Clopote bisericești 

 
3 buc 

 
Biserica ortodoxă din satul 
Străteni 

 

3. Sirenă de alarmare 
manuală 

1 buc Muzeu comuna Lozna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit Șef S.V.S.U 
MELNICIUC Daniel 
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TABEL 
cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă. 

 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul de risc Obiectivul afectat Adresa Observaţii 

0. 1. 2. 3. 4. 
 

 
1. 

 
Cutremur 

-Grădinița Străteni sat Străteni, com Lozna  
- Grădinița Lozna sat Lozna, com Lozna  
- Primăria sat Lozna, com Lozna  

 
 
2. 
 

 
Inundaţii, accidente 

la construcţii 
hidrotehnice 

 

 
- pod Ghiorghiță  

sat Străteni, com Lozna  

- pod Nistor sat Străteni, com Lozna  

 
 
 

5. 

 
 
 

Explozii,incendii 

- centru  butelii aragaz 
locuința Necula Toader 

sat Străteni, com Lozna  

- centru  butelii aragaz 
locuința Spiridon Sorin 

sat Străteni, com Lozna  

- centru  butelii aragaz 
locuința Hangan Victor 

sat Lozna, com Lozna  

-centru  butelii aragaz 
SC.Robertino srl 

sat Lozna, com Lozna  

- centru  butelii aragaz 
locuința Beniuga 
Teodora 

sat Lozna, com Lozna  

- centru  butelii aragaz 
locuința Melniciuc 
Valerian 

sat Lozna, com Lozna  

Intocmit Șef S.V.S.U 
MELNICIUC Daniel 
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SCEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL – DECIZIONAL 
în situaţii de urgenţă 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITETUL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ JUDEŢEAN 

BOTOŞANI 

Telefon :0231 512212 

INSPECTORATUL PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“NICOLAE IORGA” AL 

JUDEŢULUI BOTOŞANI 

Telefon :0231 511212 

Centrul Operaţional Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă 

Telefon : 504930 

COMITETUL LOCAL PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ LOZNA 

Telefon :0231 626280 

Centrul Operativ cu Activitate 

Temporară 

Telefon :0231 626481 

 

 

 

S.V.S.U. 

- Şef serviciu : Melniciuc Daniel 

- Telefon  : 0741277631      

Populaţie 
Obiective surse de risc 

SERVICII DESCENTRALIZATE 

-Detaşament pompieri,tel 610112 

- Poliţia locală,tel.626234 

- Subfiliala C.R.,tel.____________ 

FORMAŢII SPECIALIZATE 

- ŞDJ, tel.____________________ 

- Staţia CFR,tel._______________ 

- Serv.ambulanţă,tel.___________ 

- Spital, tel___________________ 

- Disp.san.vet.,tel______________ 

- SC.Trsp.Mixt, tel_____________ 

 

       relaţii de coordonare             propuneri pentru gestionarea                    informare privind s.u. şi 

                                                     şi managementul situaţii urgenţă              activitatea desfăşurată 
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ANEXA nr. 10 
 

SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ 
 

 

 

Nr. 
Crt. 

Tipul de risc Locul (spaţiul ) de evacuare Adresa Observaţii 

0. 1. 2. 3. 4. 
 

 
1. 

Cutremur 
- raionul nr.1 
distrugeri 

-populaţia: Cămin Cultural  sat Lozna, com Lozna  
- bunuri materiale: fostul 
S.M.A. 

sat Lozna, com Lozna  

- animale : grajduri fost C.A.P. sat Lozna, com Lozna  
 
- raionul nr.2 
distrugeri 

- populaţia : Şc.generală  corp 
A 

sat Străteni, com Lozna  

- animale : grajduri fost C.A.P. sat Lozna, com Lozna  
- bunuri materiale: Cămin 
Cultural 

sat Străteni, com Lozna  

 
2. 

 
Accident 
chimic 

-populaţia: școala generală sat Lozna, com Lozna  
- animale : grajduri fost C.A.P.  sat Lozna, com Lozna  

 
 
 

3. 

 
 
 

Alunecări de 
teren 

a.din zona Mocerniuc: 
- populaţia: Primărie anexă 

sat Lozna, com Lozna 
 

 

- bunuri materiale: fostul 
S.M.A. 

sat Lozna, com Lozna 
 

 

- animale : grajduri fost C.A.P. sat Lozna, com Lozna 
 

 

b.din zona Pricope Străteni: 
- populaţia: la rude 

sat Străteni, com Lozna  

- bunuri materiale:Cămin 
Cultural 

sat Străteni, com Lozna  

- animale: la rude  sat Străteni, com Lozna  

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Inundaţii 

b.revărsare pârâul Străteni: 
-populaţia: Școala generală 

 
sat Străteni, com Lozna 

 

-bunuri materiale:Cămin 
Cultural 

sat Străteni, com Lozna  

c.revărsare pârâul Lăbușca: 
-populaţia:Şc.generală, 

 
sat Străteni, com Lozna 

 

-bunuri materiale: Cămin 
Cultural 

sat Străteni, com Lozna  

-animale: grajduri fost C.A.P. sat Lozna, com Lozna 
 

 

 

Intocmit Șef S.V.S.U 
MELNICIUC Daniel 
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ANEXA nr. 11 

 
TABEL 

cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente. 
Nr. 
Crt. 

Denumirea mijloacelor şi materialelor. U/M Cantitatea Observaţii. 

0. 1. 2. 3. 4. 
1 Pari lemn Buc. 150  
2 Saci rafie Buc.  200  
3 Telefoane mobile Buc. 10  
4 Targă sanitară Buc. 1 la dispensar 
5 Pompă submersibilă MCS 75 Buc. 1  
6 Motoferestrău (drujbă) Buc. 1  
7 Motopompă ape murdare GTP 80 Buc. 1  
8 Generator de curent 6,2 kv Buc. 1  
9 Aparat sudură Buc. 1  
10 Trusă sanitar - veterinară Buc. 1  
11 Aparat de respirt Buc. 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit Șef S.V.S.U 
MELNICIUC Daniel 
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ANEXA NR.12 
 

REGULI DE COMPORTARE 
în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 

 
1. În caz de cutremur 

a.în timpul producerii cutremurului : 
a.1. când sunteţi într-o clădire : 

 păstrarea calmului, evitarea panicii, protejarea copiilor, bătrânii şi femeile, 
acţionare imediată; 

 nepărăsirea locuinţei – puteţi fi surprinşi în hol,scară,unde vă puteţi 
accidenta. 

  protejarea sub o masă, un birou, tocul uşii sau orice alt obiect de mobilier 
mai rezistent; 

 protejarea feţei şi capuui; 
  nu se staţionează lângă ferestre, uşi de sticlă, oglinzi, sobe, biblioteci, 

mobilier înalt; 
  întreruperea alimentării electricitate. 

a.2. când sunteţi afară : 
 staţionarea pe loc, dacă este cazul, deplasarea spre o zonă mai sigură, 

departe de ferestre,  clădiri,  
             stâlpi de electricitate,etc. 
b.după cutremur : 

 participarea la înlăturarea urmărilor cutremurului; 
 acordarea primului ajutor celor răniţi; 
 persoanele grav rănite, dacă nu sunt în pericol imediat, nu se mişcă; 
  participarea, după posibilităţi, la evacuarea sinistraţilor de sub 

dărâmături; 
  nestânjenirea activităţii salvatorilor voluntari şi profesionişti; 

 2. În caz de accident chimic : 
  anunţarea imediată a organelelor abilitate ( protecţia civilă, pompieri, poliţie, 

jandarmi, etc.); 
 departarea de la locul accidentului şi ajutarea celorlalte persoane să părăsească 

zona; 
 evitarea atingerii substanţelor rezultate din accident; 
 protejarea căile respiratorii până la părăsirea zonei, cu orice mijloc care îl aveţi la 

îndemână (batistă,  material textil,etc.); 
 evitaţi inhalarea de gaze, fum şi nu fumaţi; 
 evitarea staţionării victimelor accidentului până la identificarea substanţelor 

periculoase. 
 3. În caz de inundaţii : 

 mutarea obiectelor, care se pot mişca, în partea cea mai de sus a casei; 
  deconectarea aparatelor electrice; 
 blocarea ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânt, apă,etc.; 
  evacuarea animalelor şi bunurile de valoare în locurile de refugiu; 
  părăsirea locuinţei şi deplasarea spre locul de refugiu; 
  luarea documentelor personale, aprovizionarea cu alimente, apă, medicamente, etc.; 
  participarea la acţiunile de limitare şi lichidare a urmărilor inundaţiilor. 



 4. La descoperirea muniţiilor neexplodate : 
 se evită atingerea, lovirea, mişcarea muniţiei descoperită; 
  nu se introduce în foc şi nu se apropie focul de muniţia descoperită la o distanţă mai 

mică de 50 m; 
 nu se demontează focoasele sau alte componente; 
 nu se lasă coopii să se joace cu nici un fel de muniţii; 
 nu se transportă muniţiile neexplodate în încăperi şi locuinţe; 
  nu se aruncă la fier vechi muniţii sau componente ale acestora. 

 5. În caz de alunecări de teren : 
 evacuarea locuinţei ; 
 întreruperea alimentării cu apă, gaze, energie electrică, a locuinţei înainte de          

părăsirea acesteia; 
 scoaterea animalelor din gospodărie şi dirijarea lor către locurile care oferă protecţie; 
 luarea documentelor personale, aprovizionarea cu apă,alimente,medicamente; 
  la locurile de cazare se vor respecta măsurile stabilite de organele abilitate. 

 6. Explozii şi incendii : 
 anunţarea, la telefon 112, în situaţia observării unui incendiu sau explozie; 
 luarea măsurilor urgente, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului; 
 întreruperea alimentării cu energie electrică,gaze a imobilului incendiat; 
 evacuarea persoanelor bolnave, a copiilor, a animalelor şi a bunurilor materiale; 
  participarea alături de personalul specializat la localizarea şi stingerea incendiului; 
  persoanele afectate să aibă asupra lor documentele de identitate; 
  păstrarea calmului şi grija de a-l transmite celor din jur. 

 7. Poluare accidentală : 
 neconsumarea apei de către cetăţeni şi animale; 
 evitarea scăldatului, spălării rufelor cu apa poluată; 
 luarea probelor pentru analize de laborator; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ș.S.V.S.U., 
MELNICIUC Daniel 
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Anexa nr.13 

 
SINOPTICUL 

activităţilor ofiţerului de serviciu 
 
 
 

A. ÎN CAZUL PERICOLULUI PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
- recepţionarea (primirea) avertizărilor privind pericolul producerii unei 

situaţii de urgenţă pe teritoriul comunei Lozna. Avertizarea se poate primi de 
la : 

- Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă; 
- Centrul operativ al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă; 
- cetăţeni. 

  -    consemnarea avertizării în registrul special întocmit în acest scop; 
  -    informarea operativă a preşedintelui Comitetului local pentru situaţii de 
urgenţă; 
  -    alarmarea, după aprobarea domnului primar şi aducerea la sediul primăriei a 
personalului Comitetului local pentru situaţii  
                             de urgenţă, a Centrului operativ; 

- informarea operativă, după aprobarea domnului primar, a Centrului 
operaţional al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la telefon 
nr._________________, despre : pericolul declanşării tipului de risc, 
evoluţia fenomenului, măsurile luate la nivel local, solicitări suplimentare de 
la nivelul judeţului; 

- la sosirea domnului primar se va raporta de activităţile desfăşurate şi evoluţia 
situaţiei de urgenţă. 

B. LA PRODUCEREA UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ 
- informarea domnului primar despre situaţia creată; 
- alarmarea, după aprobarea domnului primar şi convocarea membrilor 

Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi Centrului operativ, la sediul 
primăriei; 

- consemnarea în registrul special a informaţiilor primite din teren asupra 
fenomenelor produse şi consecinţele acestora; 

- informarea operativă, după aprobarea domnului primar,  a Centrului 
operaţional al Inspewctoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi a 
Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă; 

- la sosirea domnului primar, va raporta de activităţile desfăşurate şi evoluţia 
situaţiei de urgenţă. 

 
  

Intocmit Șef S.V.S.U., 
Melniciuc Daniel 
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                          ANEXA Nr.14     
                                                                                                                                                                                                                                                  

S I N O P T I C U L 
ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE  DE  COMITETUL LOCAL PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ LOZNA. 
Nr.     

Crt. 

 

 

ACTIVITATEA CE SE DESFĂŞOARĂ. 

 

CINE EXECUTĂ. 

 

OBSERVAŢII. 

0. 1. 2. 3. 

1. Primirea informaţiei despre producerea tipului de risc. Ofiţer serviciu  

 

 

2. 

Consemnarea informaţiei în registru special destinat: 

         -cine a transmis informaţia; 

         -natura dezastrului produs; 

         -locul producerii; 

         -evaluarea preliminară a pierderilor.   

 

 

Ofiţer de serviciu 

 

3. Verificarea autenticităţii informaţiei. Ofiţer serviciu  

4. Anunţarea preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă-primarul municipiului Dorohoi şi solicitarea 

aprobării alarmării comitetului şi SVSU. 

Ofiţer serviciu 

 

 

5. Alarmarea şi aducerea la sediul primăriei a membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă,a centrului 

operativ , secretariatului tehnic permanent şi serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

Ofiţer serviciu 

Şef CO,şef SVSU 

 

6. Trecerea mijloacelor de transmisiuni pe recepţie permanentă şi asigurarea funcţionării lor cu toate eşaloanele. Resp.probl.trsm.alarm.  

 

7. 

Raportarea la comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului  judeţean pentru situaţii de urgenţă 

despre tipul de risc produs:natura,locul producerii,data,evaluarea preliminară a pierderilor,măsurile luate. 

Preşedinte CLSU 

Sef C.O. 

 

8. Transmiterea,cu aprobarea preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă,a ordinului de alarmare la 

celulele pentru situaţii de urgenţă de la agenţii economici. 

Ofiţer serviciu 

Locţiitor şef CO 

 

9. Culegerea datelor şi informaţiilor despre situaţia creată şi informarea oportună a membrilor comitetului. C.O.  

10. Constituirea echipelor operative pentru conducerea acţiunilor de intervenţie,de limitare şi lichidare a urmărilor 

dezastrelor produse. 

Preşedintele CLSU.  

11. Analiza situaţiilor create,ascultarea propunerilor membrilor comitetului pentru limitarea şi lichidarea urmărilor 

tipului de risc produs. 

Preşedinte CLSU 

Spec.probl.CLSU 

 

12. Luarea hotărârii pentru limitarea şi lichidarea urmărilor tipului de risc şi transmiterea dispoziţiilor de intervenţie la 

subordonaţi. 

Preşedintele CLSU 

Şef SVSU 

 

13. Conducerea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru limitarea şi lichidarea urmărilor efectelor  produse de S.U. CLSU,Şef SVSU  

14. Analiza periodică a stadiului aplicării măsurilor de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă. CLSU  

15. Controlul îndeplinirii ordinelor şi dispoziţiilor de către subordonaţi. CLSU,Şef SVSU  

16. Informarea periodică a eşalonului superior asupra evoluţiei tipului de risc produs pe teritoriul municipiului Dorohoi 

şi a stadiului aplicării măsurilor de limitare şi lichidare a urmărilor acestuia. 

Sef C.O.  

 


