ANEXA NR. 5

MĂSURI CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A
MANIFESTĂRII RISCURILOR, DE REDUCERE A
FRECVENŢEI DE PRODUCERE ORI DE LIMITARE A
CONSECINŢELOR ACESTORA, PE TIPURI DE RISCURI
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori
limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:
a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici etc. si transmiterea datelor la autorităţile competente;
b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui
pericol;
d) exerciţii de cooperare;
Activităţile preventive planificate, organizate si desfăsurate în scopul
acoperirii riscurilor sunt:
a) controale si inspecţii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu si protecţie civilă;
c) acordul;
d) asistenţa tehnică de specialitate;
e) informarea preventivă;
f) pregătirea populaţiei;
g) constatarea si sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;
h) alte forme.
Monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu,
hidrografici, etc. si transmiterea datelor la autorităţile competente. Activitatea
constă în supravegherea necesară evaluării sistematice a dinamicii parametrilor
situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii si intensităţii evenimentului,
evoluţiei si implicaţiilor sociale ale acestuia, precum si a modului de îndeplinire
a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.
Referitor la inundaţii, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, inundaţii
provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice, fenomene
meteorologice periculoase si poluări accidentale ale resurselor de apă de
suprafaţă si subterane sistemul informaţional meteorologic si hidrologic constă
în observarea, măsurarea, înregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice si
hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizărilor si alarmărilor, precum si în
transmiterea acestora factorilor implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă
generate de riscurile specifice, conform schemei fluxului informaţional definit în
planurile de apărare, în vederea luării deciziilor si măsurilor necesare. În zonele
amenajate cu lucrări hidrotehnice, sistemul informaţional cuprinde, de
asemenea, date si măsurători privind manevrele de exploatare care au ca efect
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modificarea regimului natural de scurgere. Transmiterea acestor informaţii
constituie o obligaţie a organelor de exploatare a lucrărilor hidrotehnice,
indiferent de deţinător si se realizează în conformitate cu schema fluxului
informaţional, aprobată prin planurile de apărare respective.
Conţinutul de detaliu al informaţiilor, prognozelor si avertizărilor, pragurile
critice, frecvenţa transmiterii, unităţile la care se transmit precum si deciziile
operative de la si la Comitetul ministerial, Comitetul judeţean si Comitetele
locale din judeţ, sunt în conformitate cu instrucţiunile elaborate de către
Institutul Naţional de Hidrologie si Gospodărire a Apelor si respectiv de către
Administraţia Naţională de Meteorologie si care sunt aprobate de Comitetul
ministerial pentru situaţii de urgenţă.
Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor si avertizărilor de la
unităţile meteorologice si hidrologice la Comitetul judeţean si la Comitetele
locale, prin planurile operative de apărare sunt stabilite mijloacele de
telecomunicaţii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenţa.
La nivelul judeţului permanenţa va fi asigurată de către Centrul operaţional din
cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la municipii, orase si
comune permanenţa se asigură prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele
sociale si economice periclitate, prin grija conducătorilor acestora. Pentru
asigurarea fluxului informaţional decizional operativ între Comitetul judeţean si
Comitetele locale, pot fi folosite si mijloacele de telecomunicaţii ale posturilor
de poliţie, unităţilor militare si alte mijloace de telecomunicaţii disponibile.
Avertizarea obiectivelor situate în aval de baraje, sunt în conformitate cu planuri
de avertizare-alarmare a populaţiei si obiectivelor economice si sociale situate în
aval de lacurile de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice,
întocmite de deţinătorii acestora.
În cazul poluărilor accidentale pe râurile transfrontaliere, sistemul informaţional
este organizat si funcţionează conform Manualului de Operare Internaţional
pentru Centrul Internaţional Principal de Alarmare (PIAC), iar în cazul
poluărilor accidentale pe râurile interioare din judeţ sistemul informaţional este
organizat conform Sistemului de Alarmare SAPA-ROM si prevederilor Planului
judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice si poluărilor accidentale.
Privind riscurile la cutremure si / sau alunecări de teren, în teritoriu, acţiunile si
măsurile de prevenire si gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice se
realizează prin Comitetul judeţean / Comitetele locale ale municipiilor, oraşelor
si comunelor pentru situaţii de urgenţă. Deţinătorii, cu orice titlu, de construcţii,
dotări si terenuri, a căror avariere în caz de situaţie de urgenţă specifică poate
pune în pericol populaţia, precum si mediul natural si construit sunt obligaţi să le
întreţină, să le repare si să le exploateze corespunzător, să doteze construcţiile cu
aparatura de măsură si control necesară pentru urmărirea comportării în timp a
acestora, să instaleze sisteme de avertizare/alarmare a populaţiei în cazul
iminenţei producerii unei situaţii de urgenţă specifice si să organizeze activitatea
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de supraveghere, intervenţie si reabilitare conform legislaţiei în vigoare pentru
fiecare domeniu.
Avertizarea-alarmarea populaţiei în cazul iminenţei producerii unei situaţii de
urgenţă specifice este atributul structurilor Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, la nivel naţional respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului Alba la nivel local.
Transmiterea informaţiilor si a deciziilor se realizează în conformitate cu
schema fluxului informaţional-decizional, aprobată prin planul propriu de
apărare. Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic
superioare asupra locului producerii situaţiei de urgenţă specifice, evoluţiei
acesteia, efectelor negative produse, precum si asupra măsurilor luate, se
realizează prin rapoarte operative.
Primarii, conducerile comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, precum si cele
ale unităţilor social-economice amplasate în zone predispuse la alunecări de
teren, au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale si locale a datelor si
avertizărilor meteorologice si hidrologice, în vederea declansării acţiunilor
preventive si de intervenţie.
Privind activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase. Monitorizarea performanţei urmăreste
adoptarea si punerea în aplicare a procedurilor pentru evaluarea continuă a
îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica titularului activităţii de prevenire a
accidentelor majore si prin sistemul acestuia de management al securităţii,
precum si adoptarea si punerea în aplicare a mecanismelor de investigaţie si de
întreprindere a acţiunilor corective în caz de nerespectare. Procedurile trebuie să
acopere sistemul de raportare al operatorului privind accidentele majore de tip
avarie, în special cele care indică eşecul măsurilor de prevenire, precum si
investigaţiile si monitorizarea pe baza experienţei astfel acumulate.
În cazul în care are loc modificarea unui obiectiv, unei instalaţii, unei unităţi de
stocare, unui proces, a naturii sau cantităţii de substanţe periculoase prezente,
care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore,
titularul activităţii are obligaţia să informeze, înainte de a efectua această
modificare, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului si autorităţile
teritoriale pentru protecţie civilă cu privire la: analiza si revizuirea politicii
proprii de prevenire a accidentelor majore, precum si a sistemului de
management al securităţii în funcţionare si analiza si revizuirea raportului de
securitate si informarea autorităţilor competente cu privire la detaliile unei astfel
de revizuiri înainte de a efectua orice modificare.
Referitor la urgenţe nucleare sau radiologice. În caz de urgenţe nucleare sau
radiologice, identificarea si monitorizarea surselor potenţiale generatoare de
accidente nucleare sau urgenţe radiologice, evaluarea informaţiilor si analiza
situaţiei iniţiale, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor optime pentru
reducerea efectelor produse de radiaţiile ionizante se asigură prin Planurile de
protecţie si intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică.
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În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea si intervenţia
în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, publicat în M.Of. nr. 538 din
24 iunie 2005, procesul de monitorizare implică măsurarea periodică sau
continuă a nivelului de radiaţii dintr-o anumită zonă. Responsabilităţile în caz de
accident nuclear sau urgenţă radiologică, sunt : la nivel Judeţean, prefectul
judeţului, ca preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
coordonează activitatea pentru protecţia populaţiei si a factorilor de mediu,
precum si pentru realizarea măsurilor ce se impun în caz de accident nuclear ori
urgenţă radiologică pe teritoriul judeţului iar la nivel local, primarul, ca
preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU), coordonează
activitatea pentru aplicarea imediată a măsurilor de protecţie a populaţiei ce se
impun în acest caz..
Activităţile preventive planificate, organizate si desfăsurate în scopul acoperirii
riscurilor sunt:
a) controale si inspecţii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu si protecţie civilă;
c) acordul;
d) asistenţa tehnică de specialitate;
e) informarea preventivă;
f) pregătirea populaţiei;
g) constatarea si sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;
h) alte forme.
Activităţile preventive se planifică desfăşoară si organizează de fiecare instituţie
în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, specific domeniului de
activitate al instituţiei sau prin implicarea mai multor structuri în scopul
acoperirii riscurilor la nivel judeţean / local (după caz).
Informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativteritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui
pericol se realizează prin materiale informative scrise, emisiuni radio si TV
realizate la posturile locale prin intermediul instituţiilor cu atribuţii în acest sens.
Planificarea, organizarea si desfăsurarea exerciţiilor se realizează în
conformitate cu prevederile legale în vigoare de către toate instituţiile cu
atribuţii în domeniul monitorizării si gestionării situaţiilor de urgenţă în scopul
evitării manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora. Periodicitatea exerciţiilor este în conformitate cu
prevederile legale în vigoare pentru fiecare tip de risc în parte.
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