
1 
 

 PRIMĂRIA COMUNEI SULITA                                                                                                      
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ         
AL COMUNEI SULITA 
JUDETUL BOTOSANI          
                     Exemplar nr.1 
                                                                          Anexa nr.1 la H.C.L.nr      /       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P L A N U L 
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 

PE TERITORIUL COMUNEI SULITA 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STRUCTURA 
 
 
 
 
 



2 
 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
SULITA - 2021 

                                                                                                                             
Structura Planului de analiză şi acoperire a riscurilor            
   
Capitolul I – Dispoziţii generale                              
Secţiunea 1 – Definiţie, scop, obiective         
Secţiunea 2 – Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor     
2.1. Acte normative de referinţă                                                                                                                                    
2.2. Structuri organizatorice implicate        
  
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu   
    
Capitolul II – Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale              
                                               
Secţiunea 1 – Amplasare geografică şi relief                    
Secţiunea 2 – Caracteristici climatice          
Secţiunea 3 – Reţea hidrografică          
Secţiunea 4 – Populaţia                
Secţiunea 5 – Căi de transport              
Secţiunea 6 – Dezvoltare economică             
Secţiunea 7 – Infrastructuri locale                 
Secţiunea 8 – Specific regional/zonal         
             
Capitolul III – Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă    
             
Secţiunea 1 – Analiza riscurilor naturale            
Secţiunea 2 – Analiza riscurilor tehnologice             
Secţiunea 3 – Analiza riscurilor biologice            
Secţiunea 4 – Analiza riscurilor de incendiu                   
Secţiunea 5 – Analiza riscurilor sociale                  
Secţiunea 6 – Analiza altor tipuri de riscuri                   
Secţiunea 7 – Zone de risc crescut         
             
Capitolul IV – Acoperirea riscurilor        
             
Secţiunea 1 – Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie           
Secţiunea 2 – Etapele de realizare a acţiunilor                
Secţiunea 3 – Faze de urgenţă a acţiunilor                   
Secţiunea 4 – Acţiunile de protecţie-intervenţie                 
Secţiunea 5 – Instruirea                    
Secţiunea 6 – Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare   
             
Capitolul V – Resurse umane, materiale şi financiare      
             
Capitolul VI – Logistica acţiunilor         
             
Anexe                                                  
                                                                        
                 
 



3 
 

PLANUL 
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 

 
 

CAPITOLUL I : Dispoziţii generale 
SECŢIUNEA 1 : Definiţie, scop, obiective. 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul 
comunei  Sulita, 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; 

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



4 
 

 
 
2.2. Structuri organizatorice implicate : 
   
- Consiliul Local Sulita 
- Primăria comunei  Sulita 
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Sulita 
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulita; 
- Poliţia comunei Sulita; 
- Cabinet medical individual “Dr. Andone Constantin”; 
- Cabinet veterinar ,,Dr.Scutelnicu Vladutl,, 
 
- Instituţii publice : Primăria comunei Sulita cu toate seviciile, Scoala gimnazială nr.1 Sulita,  
Grădinița Sulita cu program  normal nr. 1 , Postul local de poliție Sulita, Poșta Sulita,UAMS Sulita 
Biserica ,,Sf. Mihail si Gavril,,- sat  Dracsani, Biserica ,, SF. Neculai,- sat Sulita  
 Biserica ,, Sfantul Iachim si Ana, -sat   Chelis , Oficiul postal    Sulita. 

 
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 al comunei Sulita 
 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/CJSU, 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 al comunei Sulita stabileşte 
resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite Inspectoratului Judetean  pentru Situatii 
de Urgenta „NICOLAE IORGA” Botosani;  
  - adoptă sau reactualizeaza dupa caz  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; 
  - 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; 
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  - aprobă planul anual 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, conform Planului de evacuare a populatiei , bunurilor materiale si colectivitatilor de 
animale in situatii de urgenta; 
  - 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 
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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.  
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu. 
 
 

2.3.5. Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă 
a) centralizează şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii  
de Urgenţă Botoșani date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de  
situaţii de urgenţă; 
b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
 Botoșani şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate; 
c) urmărește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de 
 intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; 
d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea  
legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă 
 cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care 
 intervin în acest scop; 
e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul 
 situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor; 
f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă; 
g) îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă prevăzute de lege 
 şi în regulamentul-cadru. 
 

2.3.6. Postul local de Poliție Sulita 
Monitorizarea pericolelor: 
- monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase. 
Evaluarea riscurilor specifice: 
- ameninţări sociale. 
Evaluarea efectelor negative: 
- ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs; 
- ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 
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Informarea şi educarea preventivă a populaţiei 
Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra: 
- stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 
- producerii situaţiilor de urgenţă. 
Căutarea şi salvarea persoanelor 
Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate: 
- asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în  
locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru precum şi a reşedinţelor puse la 

dispoziţie; 
- evidenţa populaţiei evacuate; 
- controlul circulaţiei. 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate 
Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 
- evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate. 
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse: 
- supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto; 
- controlul şi evidenţa auto-evacuării. 
Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin 
 

2.3.7.Cabinetul medical individual 
Monitorizarea pericolelor 
- monitorizarea stării de sănătate a populaţiei. 
Evaluarea riscurilor specifice: 
îmbolnăviri în masă; 
- epizootii/zoonoze; 
- ameninţări biologice; 
- ameninţări la adresa infrastructurilor critice. 
Evaluarea efectelor negative: 
- ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs; 
- ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 
Informarea şi educarea preventivă a populaţiei 
Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra: 
- stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 
- producerii situaţiilor de urgenţă. 
Avertizarea populaţiei 
Acordarea asistenţei medicale de urgenţă: 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
- asigurarea de medicamente şi instrumentar medical. 
Prevenirea îmbolnăvirilor în masă: 
- stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină; 
- măsuri profilactice. 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate 
Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 
- intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase. 
Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse 
Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate 
- verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau  
evacuate. 
Efectuarea depoluării şi decontaminării: 
- stabilirea prioritatilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind  
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contaminarea teritoriului; 
- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de 
 sănătate a populaţiei. 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin 
Acordarea asistenţei psihologice 
 

2.3.8. Scoala Gimnazială nr. 1  Sulita 
Evaluarea efectelor negative: 
- ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs; 
- ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă. 
Informarea şi educarea preventivă a populaţiei prin instituţiile de învăţământ 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate 
Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 
- asigurarea cazării persoanelor evacuate. 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin 
 

2.3.9. Operatorii de telefonie fixă şi mobilă 
Asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii-informatică pentru managementul situaţiilor de urgenţă 
Refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii 
Localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate 
Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin. 
 
 

CAPITOLUL II : caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale 
 

SECŢIUNEA 1 : Amplasare geografică şi relief. 
1.2.Aşezare geografică. 
              Comuna Sulita este asezata in  partea de sud a   judetului Botosani, avand urmatoriii vecini: 
la nord - comuna Blandesti, la sud – comuna Lunca, la est – comuna  Trusesti , Albestii si la vest – 
comuna Copalau , Baluseni. 

  Distanta fata de resedinta judetului este de 30 km, iar fata de capitala Romaniei – Bucuresti 
este de 435 km. 
1.3. Relief. 
              Relieful  se caracterizeaza prin platouri, dealuri si vai. Cel mai inalt punct de pe raza 
comunei este dealul  Dealul Matase, cu inaltimea de150 m. In partea de  nord-vest de satul  Sulita, 
sunt terenuri cu pantele mici, cu aparitii frecvente de rape si ravene. In partea de est si vest de satul  
Dracsani, cat si in partea de nord a teritoriului sunt platouri. In partea de est a satului   Cheles si la 
sud –est de  Dracsani  sunt terenuri afectate de alunecari. 
              Satul  Sulita este asezat in albia majora,  de o parte si de alta a paraului  Burla si pe malul  
drept al Lacului Dracsani, iar satul  Dracsani este asezat pe  malul  stang al Lacului Dracsani  . 
Tipurile zonale de soluri identificate pe teritoriul comunei sunt: cernoziomul levigat cu diferite grade 
de eroziune, cernoziomul puternic levigat si soluri brun roscate de padure. In general  natura solului 
este favorabila agriculturii. 
SECŢIUNEA 2 : Caracteristici climatice. 

 Asezarea in latitudine la nord de mijlocul distantei dintre Ecuator si Polul Nord 
precum si 

conformatia geografica a zonei, fac ca comuna  Sulita sa beneficieze de un climat temperat - 
continental, cu nuante excesive, caracterizat de frecventa viscolelor iarna si secete indelungi vara. 

Numarul zilelor cu soare este de 288. Temperatura medie anuala este de 8,6 C, cu 
maxima 

in luna iulie ( 19,7 C) si minima in luna ianuarie ( - 4,8C).  
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                       Vanturile fracvente sunt cele din nord- vest si sud-vest, cu un calm atmosferic medie 
multianuala de 28,2 % si cu o viteza maxima mai mare de 40m/s.Precipitatiile  moderate ( 548,5 l/mp 
media anuala, maxima in luna iunie 88,7 l/mp si minima in luna februarie, cu 22, 6 l/mp), ceva mai 
abundente in zona padurilor si apelor.Cantitatea maxima de perecipitatii cazuta in 24 de ore de 148, 
4l/mp a fost inregistrata in luna august 1983. Numarul anual de zile cu precipitatii  lichide este de 
110, 0 iar numarul anual de zile cu precipitatii solide a fost de 27,5. 
            Temperatura aerului 

Dintre elementele climatice, temperatura este parametrul cel mai important ce înregistrează în 
timp un mare grad de variabilitate, determinând astfel modificarea celorlalte elemente climatice.  
 Temperatura medie anuală este de 80 – 90 C, media lunii cele mai reci  (ianuarie) este de – 60 
– 70 C iar a lunii cele mai calde (iulie) este de 180 – 200 C. 

În timpul verii se înregistrează 6–8 zile tropicale înlesnind creşterea în bune condiţii a 
culturilor agricole. Temperaturile ridicate din iulie şi august accentuează deficitul de apă din sol şi 
aer, amplificându–se astfel efectul negativ al secetei. O expresie a continentalismului şi excesivităţii 
climatului în care se încadrează zona noastră o constituie ambele variaţii sezoniere şi diurne ale 
temperaturii medii ale aerului, amplitudinea medie multianuală situîndu- se în jurul valorii de 450 C.  
  Primul îngheţ se semnalează între 15 şi 30 octombrie iar ultimul între 1 şi 20 aprilie. 
Primul îngheţ explică trecerea pârâului Ibaneasa şi a iazurilor la regimul de iarnă, iar ultimul îngheţ 
face trecerea spre regimul de vară.  
             Precipitaţiile atmosferice 

Un alt element important în studierea caracteristicilor climatice a unui teritoriu, îl reprezintă 
precipitaţiile, inclusiv distribuirea lor în timp. Pentru agricultură, ele constituie principala sursă de 
apă, variaţiile lor în timp fiind de o deosebită importanţă practică.Media anuală a precipitaţiilor 
atmosferice are valoarea de 548,3 mm.Cele mai multe precipitaţii (peste 67% din cantitatea anuală) 
cad spresfârşitul primăverii şi în timpul verii iar în perioada rece a anului (octombrie–martie) cad 
mai puţine (sub 33%). Cantitatea de apă căzută în lunile de primăvară ( 131,3 mm) este mai mare ca 
cea căzută în lunile de toamnă (110,0 mm). Cu toate acestea, toamna, umezeala în sol se menţine mai 
mult deoarece temperatura aerului este în scădere iar dinamica atmosferei mai redusă, fapt care 
favorizează dezvoltarea culturilor agricole de toamnă. 
 Chiciura are o frecvenţă redusă, 3–5 cazuri pe iarnă şi se produce mai frecvent în lunile 
decembrie şi ianuarie. 
 Bruma prezintă o frecvenţă destul de mare începând din luna octombrie, când se înregistrează 
în medie 5–6 zile cu brumă (maxim pentru această lună 16 zile). Primăvara, brumele se prelungesc în 
mod curent până în aprilie, producându–se doar întâmplător şi în luna mai. 

Dinamica atmosferei 

Dinamica maselor de aer din zona în care se află teritoriul comunei este determinată de 
acţiunea principalilor motori de energie ai atmosferei de deasupra Europei. Orientarea interfluviilor 
şi a văilor, lipsa pădurilor face ca la suprafaţa solului, direcţia, frecvenţa şi viteza vântului să aibă 
valori proprii.Cele mai frecvente vânturi sunt din direcţiile NV şi SE, atât ca valori medii anuale cât şi 
sezoniere. 
  Vânturile de NV îşi au izvorul (în anotimpurile calde), în aerul temperat maritim din 
NV şi vestul Europei, ele aduc mase de aer umed. Au frecvenţă maximă vara, când cad şi cele mai 
multe ploi; este un fel de muson de vară, al ţării noastre; minima frecvenţei este iarna. 
 Vânturile de N, au o frecvenţă anuală redusă–11,4% în prima perioadă, 3,8% în a doua, 5,9%, 
în perioada a treia; sunt frecvente în toate anotimpurile dar mai ales primăvara şi vara (mai, iunie, 
iulie). Ele îşi au originea în anticiclonul nord–european şi aduc spre sud aer de origine arctică. 
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Vânturile de SE ocupă locul doi ca frecvenţă: 12% în prima perioadă, 19,1% în perioada a doua, 
10,4% în perioada a treia. Frecvenţa lor creşte din luna decembrie până în aprilie, descreşte în luna 
mai, iunie, iulie, august, septembrie şi creşte din nou în luna11 noiembrie. Pe anotimpuri, au cea mai 
mică frecvenţă vara, cea mai mare fiind primăvara. Provin din masele de aer tropical continental, 
modificate local. 
 Vânturile de S sunt frecvente în toate anotimpurile. Ele sunt mai frecvente primăvara (aprilie) 
şi toamna (septembrie–noiembrie). Provin din masele de aer tropical maritim din sudul Europei şi 
aduc aer călduţ şi umed. 
  
 Vânturile din NE şi E au valori mici anuale, dar şi sezoniere. Vânturile din NE sunt mai 
frecvente în lunile februarie, martie şi aprilie şi mai puţin frecvente în septembrie, decembrie şi 
ianuarie. Ele ating frecvenţa maximă în lunile februarie, martie, aprilie iar minima în lunile iunie, 
iulie, august. 
 Aceste vânturi provin din masa de aer temperat continental euro–asiatic. Aerul adus de aceste 
vânturi este uscat şi rece în timpul iernii, uscat şi înfierbântat vara. Deşi au frecvenţă redusă, ele au 
urmări nefavorabile cultivării plantelor şi altor activităţi economice ceea ce  i–a făcut pe localnici să 
creadă că frecvenţa lor ar fi cu mult mai mare. 

Alte fenomene meteorologice 
Media umezelii relative înregistrează anual valoarea de 75%. Umezeala minimă este de 65% 

în luna mai, iunie şi iulie, iar umezeala maximă de 85% în luna decembrie. 
 Nebulozitatea are o medie anuală de 5,9 zile. Cunoaşte maximă în luna decembrie, iar minima 
în lunile august şi septembrie, uneori şi în luna octombrie. Se înregistrează în medie, anual 108,3 zile 
de cer senin, având un maxim în luna octombrie de 16 zile şi un minim în luna decembrie de 4,9 zile. 
În lunile mai, august şi septembrie, valorile medii variază între 14,7 şi 13 zile. 
 Ceaţa este mai des întâlnită şi se menţine cu 1–2  ore mai mult decât pe culmile şi platourile 
interfluviale. În timpul verii, în lunile iunie şi iulie apare grindina foarte  
dăunătoare culturilor agricole. Brumele, îngheţurile timpurii şi târzii se produc mai des, roua are o 
intensitate mai mare. 

Bruma se prelungeşte în anotimpurile de tranziţie cu două–trei săptămâni faţă de sudul ţării. 
Ea prezintă o frecvenţă destul de mare începând din luna octombrie, când se înscriu în medie 5–6 zile 
cu brumă. Primăvara (martie–aprilie) şi toamna (octombrie–noiembrie), se produc brume, cele târzii 
de primăvară producând pagube culturilor legumicole, pomicole şi viticole. Se poate spune că 
factorul climatic este favorabil creşterii vitelor şi culturii renumitului grâu de Botoşani, porumbului, 
florii soarelui şi chiar viţei de vie, activităţi care au oferit un suport important pentru o veche ocupaţie 
populară. 
  Solul şi stratul de aer din apropiere nu se încălzesc excesiv ziua şi nici nu se răcesc 
mult vara. Noaptea, inversiunile termice nu au posibilităţi de formare, aerul rece şi greu scurgându–
se pe pante către văi şi microdepresiuni. 
 Dată fiind deschiderea mare a orizontului, durata de strălucirea a Soarelui are valori maxime 
şi este amplificată în comparaţie cu locurile joase şi prin faptul că ceţurile de radiaţie se formează 
mai rar. Umiditatea nu este mai mare faţă de zonele vecine, întrucât vântul permanent împrăştie 
vaporii de apă şi usucă mai repede solul umezit. 
  
 
 
. 
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SECŢIUNEA 3 : Reţea hidrografică. 
 . Principalele ape de pe teritoriul comunei sunt paraul  Burla ,  Sitna si  Lacul Dracsani                
Prin centrul comunei curge paraul   Burla, ce acumuleaza apele din izvoarele de pe suprafetele vecine 
si din precipitatii. In cea mai mare parte panza freatica este la 7-8 m adancime, pe unele locuri 
ajunge la peste 10m.  Paraul Burla are debit relativ mic, in aniii secetosi in unele zone  aproape 
dispare iar in anii cu precipitatii abundente, in special in lunile mai- iunie si octombrie debitul 
paraului Burla creste  si inunda  sesul  Sulitoaia. Toata albia majora si terenul agricol aferent albiei 
este inundat. Locuinte ce pot fi afectate nu avem in zona. In  comuna Sulita   este amplasat Lacul 
Dracsani. .  
 
SECŢIUNEA 4 : Populaţie 
                      Dupa numarul de locuitori, comuna Sulita se incadreaza la limita dintre comunele mici 
si mijlocii a judetului Botosani fiind o comuna de gradul 3. Populatia comunei Sulita este de 2990 
locuitori si are un numar de 1400 gospodarii. 

- indice natalitate – 2 la mia de locuitori 
- indice de mortalitate – 5 la mia de locuitori 

In structura pe varste a populatiei se constatat o pondere ridicata a persoanelor adulte si varstnice cu 
precadere a celor sub 60 de ani si o scadere importanta a populatiei tinere. Principalele cauze care 
determina aceasta situatie sunt pe de o parte cele legate de scaderea natalitatii iar pe de alta parte 
cele legate de migratia masiva catre alte zone din tara si strainatate. 
  Structura etnica : romani  - 2930  -  romi 60 
                       
SECŢIUNEA 5 : Căi de transport 

Legatura cu exteriorul a comunei se face pe drumuri publice. 
Drumul judetean DJ 297 – Botosani –Sulita – Todireni – traverseaza Comune Sulita. 

Activitatea de transport calatori si marfa se desfasoara pe caile rutiere. 
 Distanta pe sosea intre comuna Sulita si principalele localitati sunt:  
localitatea Distanta pe sosea (km) 
 Trusesti 30 
Botosani 30 
Suceava 75 
Iasi 95 
Bucuresti 435 
 
 
SECŢIUNEA 6 : Dezvoltare economică. 
          Agricultura este o ramura importanta  a comunei Sulita. Suprafata agricola a comunei 
Sulita  este de 4963 ha . Cea mai mare pondere o ocupa  suprafata arabila, care este de 3325 ha , 
urmata de pasune – 1302  ha , fanete  - 276, livezi  - 90 ha si vii – 45 ha . 
  Padurile si alte terenuri cu vegetatie forestiera  ocupa  o suprafata de 1000 ha , apele si 
baltile – 950 ha.  
  
  Comertul cu marfuri este un sector distinct in economie si este intr-o relativa dezvoltare 
in comparatie cu alte sectoare. Pe raza comunei isi desfasoara activitatea 12 agenti economici 
comercializand diferite marfuri. 
SECŢIUNEA 7 : Infrastructuri locale. 

a. Alimentare cu apa. 
Retea de alimentare cu apa este petru Sat -  Sulita. Situatia  fantanilor  din comuna Sulita este 
urmatoarea : satul Sulita – 255 de fantani, satul  Dracsani– 128 de fantani si satul   Cheles – 22 de 
fantani. Mentionam ca in anul 2019  au inceput lucrarile la reteaua de alimentare cu apa potabila si 
canalizare la nivelul comunei Sulita – satele Sulita , Dracsani si Chelis 
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- . 
b. Electricitate. 

Alimentarea cu energie electrica este administrata de catre SC. e.on. Moldova SA – Sucursala 
Botosani  
( FDFEE). Numarul locuintelor racordate la reteaua  electrica a comunei Sulita este de 1015. Posturi 
de transformare a energiei electrice din comuna Sulita sunt –post de transformare nr.1 Sulita situat la  
’(’Panzaru), post transformare –  post transformare de la Moara Sulita, (Stanciu)  post transformare  
Dracsani– situat la intersectia  pod Dracsani,  
Reteaua de iluminat public a comunei Sulita asigura iluminatul pe toate strazile comunei. Ca unitati 
culturale functioneaza un camin cultural(din 2 existente ). La nivelul comunei invatamantul este 
organizat in sistem prescolar ( 2 grădinițe cu două grupe), primar clasele I-IV ( 2 scoli), si gimnazial 
clasele I-VIII ( 2 scoli). 
Sistemul medical uman  cuprinde un cabinet medical individual deservit de 1 medic specialist, 1 
asistent medical , iar sistemul medical veterinar deservit de un medic veterinar 1 tehnician veterinar. 

c. Comunicatii. 
In comuna Sulita reteaua de telefonie fixa este ROMTELECOM care asigura serviciul de televiziune 
digitala prin satelit DOLCE, retea de telefonie mobila COSMOTE. De asemenea exista si un post de 
televiziune local S.C Cable Vizion cu un numar de 430  de abonati si 25 de abonati cu acces la 
internet. 
SECŢIUNEA 8 : Specific regional/local. 

a.Vecinătăţi 
Comuna Sulita este situata în partea de sud a judeţului Botoşani şi se învecinează cu : 

- la nord – comuna  Blandesti 
- la sud – comuna  Lunca 
- la est – comuna  Trusesti , Albesti  
- la vest – comuna  Copalau , Baluseni. 

 
 

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 vedere : 
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 : 

a. fenomene meteorologice periculoase; 
b. incendii de padure; 
c. înzăpeziri; 
d. fenomene distructive de origine geologică. 

a.fenomene meteorologice periculoase sunt gestionate de către comitetului local pentru 
situaţii 

de urgenţă al comunei Sulita, 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 . 
             a.1.Inundaţiile,  

             . Principalele ape de pe teritoriul comunei sunt paraul Burla  paraul Sitna si Lacul Dracsani. Prin  mijlocul 
comunei curge paraul  Burla, ce acumuleaza apele din izvoarele de pe suprafetele vecine si din precipitatii. In cea mai 
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mare parte panza freatica este la 4-5m adancime, pe unele locuri ajunge la peste 10m. Aceste cursuri de ape au debite 
relative mici, in anii secetosi aproape dispar. In anii cu precipitatii abundente, in special in lunile mai- iunie si 
octombrie debitul paraului Burla  creste  , inclusiv albia majora a paraului  Burla de la intrarea in satul Sulita pana la 
deversarea sa in Sitna . 

               a.2. furtuni, tornade, seceta, inghet, etc. – se pot produce pe intreg teritoriul comunei Sulita, 
de regula nu sunt previzibile, iar despre eventualitatea producerii acestora, Comitetul local pentru 
situatii de urgenta primeste de la Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta avertizari de 
fenomene meteorologice periculoase, in vedere luarii masurilor ce se impun. De multe ori, timpul 
necesar pentru luarea unor masuri de protectie si interventie intr-o asemena situatie, nu este suficient. 
Efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari, de producerea de 
evenimente catastrofale cu efecte mai grave decat cele ale evenimentelor generatoare. 
              Astfel, furtunile pot avea ca urmari:  
               - inundatii  ca urmare a scurgerilor de torenti de pe versanti; 
               - explozii; 
               - avarii la locuintele si anexele gospodaresti, reteaua de alimentare cu energie electrica; 
               - incendii; 
               - distrugerea culturilor agricole;  
               - pierderi in randul animalelor.      
  
 
b.incendii de pădure 
 
 Suprafata impadurita a comunei Sulita  este de 1000 ha . Din suprafata impadurita 100% este 
acoperita cu paduri  de foioase. Pot aparea incendii in aceste zone impadurite, mai ales in 
anotimpurile uscate si pe timp secetos, datorita focului deschis, a jocului copiilor cu focul, a aruncarii 
resturilor de tigara aprinse, etc. 
 c.înzăpezirile 

 Sunt fenomene sezoniere produse de caderi de zapada, fiind accentuate de conditiile 
meteorologice in care se produc. 

         Efectele imediate sunt: 
 blocarea cailor de transport; Dj 297. 
 intreruperea alimentarii cu energie electrica,; 
 afectarea unor activitati sociale; 
 prabusiri de plansee si acoperisuri. 

Efectele pe timp indelungat se datoreaza topirii zapezii si producerea de inundatii. 
 
d.fenomene distructive de origine geologică. 
 
d.1.cutremure – seismicitatea zonei Moldovei, municipiului  Botosani  implicit si a comunei 

Sulita 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. 
  Nu avem focare de seisme în zona noastră şi nici în zonele limitrofe. Cutremurele 
produse în zona Vrancea nu au afectat comuna Sulita. 
 În cazul producerii unui seism mai mare de 7 grade pe scara RICHTTER în zona Vrancea, 
comuna Sulita poate fi afectata, luând în calcul  şi structura de rezistenţă a clădirilor in care 65% 
sunt construite intre anii 1940-1970. Luând în calcul repartiţia populaţiei localităţii pe zone  şi 
structura de rezistenţă a clădirilor, este posibil,  ca în cazul producerii unui cutremur de 7 – 8 grade 
pe scara Richter în zona Vrancea, teritoriul localităţii să fie afectat astfel: 

 Raionul de distrugeri nr. 1 delimitat de satul Sulita Aici se află amplasate un număr 
de aproximativ 70 locuinţe  locuinţe foarte vechi 
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 Raionul de distrugeri  nr. 2  delimitat de satul  Dracsani.   
      Raionul cuprinde 43 locuinţe  foarte vechi. 
 Raionul de distrugeri nr. 3 delimitat de satul  Cheles.  

           Raionul cuprinde 28  locuinţe foarte vechi 
  În anul 1977, la zonarea seismică a teritoriului ţării, judeţul Botoşani a fost inclus în 
zona cu grad seismic 6 aceasta fiind limita inferioara de calcul privind seismicitatea pe teritoriul 
comunei Sulita. 
 
 d.2.alunecări de teren  
       Succesiunea straturilor sedimentare care alcatuiesc teritoriul comunei Sulita,  
predominind loess-urile, argilele si marnele, precum si relieful in panta(inclinari de 6-8 %), constitue 
conditii pentru desfasurarea unor fenomene de instabilitate locala sau generalizate la mari suprafete 
de teren, unele intersectind zone intravilane, instabilitate constind in eroziune, tasari sau deplasari de 
teren. Fenomenele sunt  accentuate in zonele mai putin acoperite cu vegetatie forestiera. 
                 Un rol important in activitatea acestor fenomene degenerative, eventual producatoare de 
dezastre, revine variatiilor mari ale cantitatilor de precipitatii concentrate in intervale scute de timp. 
                  Se apreciaza, in urma unor studii geomorfologice efectuate la nivelul judetului , pentru 
circa 10% din suprafata totala a comunei Sulita exista eroziuni de suprafata ca fenomen activ care 
poate determina fenomenul complementar al unor alunecari de teren 5- 10 % din teritoriul comunei 
sufera de degradari grave prin fenomene de alunecare de teren latente. 
                   In urma acestor fenomene sunt afectate urmatoarele zone : 

- terenuri agricole initial cultivate astazi pasuni ,finete sau neutilizabile; 
     Zonele de risc la alunecari de teren pe teritoriul comunei Sulita sunt in urmatoarele zone: 

 Satul Sulita – zona Tampau Toader , Balan Victoria,  Dolina, zona Lutariei 
In prezent nu se pune problema evacuarii persoanelor si bunurilor din zonele cu alunecari de teren. 
Cand situatia se impune, Comitetul local pentru situatii de urgenta a stabilit locurile de cazare a 
eventualilor sinistrati. 
 
SECŢIUNEA 2 : Analiza riscurilor tehnologice 
 a. riscuri industriale 
 a.1.accident chimic. 
 Prin accident chimic se înţelege eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unor 
substanţe toxice industriale în concentraţii mai mari decât concentraţiile maxime admise şi care pun 
în pericol populaţia,animalele din zonă, afectând grav factorii de mediu. Accidentele chimice pot fi 
minime atunci când într-o instalaţie-sursă toxică se produce o avarie controlabilă,urmată de 
eliberarea unor cantităţi de substanţe toxice în mediul înconjurător şi maxime atunci când la 
instalaţia-sursă toxică se produce o avarie necontrolată,eliminându-se în mediul înconjurător o mare 
cantitate sau întreaga cantitate de substanţă toxică. Ca si risc chimic potential sunt considerate 
fermele agricole care folosesc ingrasaminte chimice , pe teritoriul comunei sunt urmatoarele ferme 
agricole – S.C.Agromec s.a. , S.C. Traian SRl. 
   

a.2 accidente majore la utilaje si instalatii tehnologice periculoase 
Prin acest tip de accidente se intelege distrugerea sau avarierea unor utilaje si instalatii 

tehnologice, datorita neglijentei umane sau unor cauze naturale, ducand  la numeroase victime umane 
si la pierderi materiale. Ca si risc ar fi Scoala gimnazială nr. 1  Sulita, scoala Dracsani   , Gal Sulita , 
cabinetul uman . primaria Sulita , UAMS _ Sulita  care au sursa de incalzire centrala termica pe baza 
de combustibil solid. 

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

mijloace auto  ( în cisterne, containere sau alte ambalaje), datorită unor accidente de circulaţie, 
avariilor apărute la mijlocul de transport, reacţiilor chimice neprevăzute, nerespectării normelor 
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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. Ca si risc in depozitarea produselor periculoase sunt  
considerate punctele de desfacere a buteliilor GPL. Pe teritoriul comunei sunt 11 centre de  
distribuire a buteliilor  
 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 

             Monitorizarea transporturilor substanţelor periculoase se face în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în domeniu, de către instituţiile abilitate. 
 b..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 decursul timpului, pe teritoriul comunei 
Sulita, nu au fost înregistrate accidente grave, din care să rezulte un număr mare de răniţi grav .  

c. riscuri de poluare a apelor 
Singura apa ce strabate comuna Sulita este paraul Burla  nereprezentand un factor de risc al poluarii 
si Paraul Sitna care se varsa in Lacul Dracsani. De asemenea in vecinatatea comunei nu sunt 
operatori economici care detin, manipuleaza, proceseaza, pastreaza sau depoziteaza substante 
poluatoare, hidrocarburi si deseuri menajere. La nivelul comunei Sulita nu există agenți economici 
poluatori.        
 Efectele poluărilor sunt: 

- distrugerea recoltelor agricole; 
- înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei; 
- răspândirea de germeni patogeni; 

 d. 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.). 

 
f. căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 
Pe teritoriul comunei Sulita nu au fost înregistrate astfel de fenomene şi nici posibile locuri de 

apariţie a acestora.. 
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 g. 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 Sulita, sursele de risc sunt determinate de : 

- emisia de pulberi fine în suspensie în atmosferă; 
- depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere; 
- gradul  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 Antiepidemic Local, sunt constituite echipele de intervenţie , nu  este asigurată 
dotarea necesară. 
 În cazul unor epidemii sau epizootii, asistenţa medicală şi veterinară este asigurată de 
Cabinetul medical Sulita, respectiv Dispensarul sanitar-veterinar din comuna. 
 Nu am avut, în ultimii ani, cazuri de epidemii sau epizotii pe teritoriul comunei Sulita. 
Efectivele de animale sunt cuprinse în Anexa nr. 14. 
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SECŢIUNEA 4 – Analiza riscurilor la incendiu 
 Pe teritoriul comunei avem 2 asociatii agricole care prin specificul activitatii desfasurate  sau 
a materialelor folosite in desfasurarea procesului de productie, prezinta un grad ridicat de incendiu. 
Deasemenea in comuna functioneaza 10  puncte volante de distribuire a buteliilor GPL. In cazul unor 
neglijente in manipulare, a folosirii focului deschis, a fumatului, se pot produce explozii si incendii 
punand in pericol viata oamenilor si bunurilor materiale. 
 Incendiile de proportii pot fi declansate natural sau artificial, în urma cărora se produc 
pierderi de vieţi umane, precum şi pagube materiale, fiind afectaţi şi factorii de mediu. 
Principalele caracteristici sunt –suprafata de teren afectata, cantitatea de caldura degajata, modul de 
propagare a focului ( furtuni de foc, incendii de masa sau izolate, etc), cauza declansarii (foc deschis, 
corpuri incalzite sau supraincalzite, scantei de matyerialecombustibile sau de la sudura, scurt –
circuit, trasnet, explozie autoaprindere). 
 Efectele principale ale unui incendiu se manifestă prin : 

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

Riscul la incendiu se apreciază pe niveluri de risc(pentru clădiri civile) şi categorii de pericol 
de 

incendiu(pentru construcţii de producţie şi depozitare). 
 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 Sulita 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, deblocări de persoane, evacuarea apei din subsolul clădirilor, 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 : 

- 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 Sulita 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. 
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 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 Sulita ; 
- 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 –  reviste, 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; 
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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 situatii de urgenta , este organizata 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. urgenţaIII – 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 şi a serviciului profesionist, 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; 
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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, spital,detaşament pompieri, 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 Sulita nr.        din               , care se constituie ca anexă 
la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor , 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, 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 comunei Sulita. 
 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; 
b. serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă; 

  Aceste structuri organizate la nivel localitate, cooperează pentru limitarea şi lichidarea unei 
situaţii de urgenţă cu : Detasamentul de pompieri Flamanzi , poliţia locală etc.. 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. 
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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 Sulita; 

2. atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR; 
3. componența nominală a structurilor  cu atribuții în domeniul gestionării 

situațiilor de urgență; 
4.  riscuri potențiale în localități vecine care pot afecta  zona de competență a 

unității administrativ –teritoriale;  
5. hărți de risc; 
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. sisteme existente de înştiinţare-alarmare într-o situaţie de urgenţă; 
8. tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii 

de urgenţă; 
9. planuri și proceduri  de intervenție; 
10. schema fluxului informaţional-decizional; 
11. spaţii de evacuare în caz de urgenţă; 
12. planificarea exercițiilor/aplicațiilor conform reglementărilor tehnice 

specifice; 
13. tabelul cu stocul de mijloace și materiale existente; 
14. reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență 

 
                                                                        PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL 

                                                                          PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   
                              

                                                                  Primar , 
                                                                    P o p e s c u  G e o r g e   

 
 
 
               Sef  SVSU Sulita   Contrasemneaza 

B a l a n  Dan Dumitru         Secretar 
            Berdar Cristina 
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                                                                                                                       ANEXA 1 
 
 
 
 
 
 

LISTA AUTORITAŢILOR ŞI FACTORILOR CARE AU RESPONSABILITǍŢI ÎN 
ANALIZA ŞI ACOPERIREA RISCURILOR ÎN LOCALITATEA SULITA 

 
 
 
 
 
 

Nr.crt
. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate autoritate Persoane  de  contact Atribuţii în 
PAAR 
Conform fişei 

1. Primar Sulita Popescu George 
0730240170 

   Fisa nr.1 

2. Viceprimar Dracsani  Balan Ilie Viorel 
0733028471 

   Fisa nr.2 

3. Guard Sulita Brausoru Augustin 
0757925312 

    

4. Şef  SVSU Sulita Balan Dan Dumitru 
0745137966 

   Fisa nr.4 

5. Şef post poliţie al 
comunei Sulita 

Sulita Balan Andrei 
0751460344 

   Fisa nr.5 

6. Doctor Uman Sulita Andone Constantin 
0749264676 

   Fisa nr.6 

7. Director Şcoală Sulita Colac Livia 
0231573144.  

   Fisa nr.7 

                                                                              
 
 
 
 

Intocmit,  
Sef S.V.S.U. 

BALAN DAN DUMITRU 
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                   ANEXA 2 
 

ATRIBUŢIILE  AUTORITAŢILOR SI RESPONSABILILOR CUPRINSI IN 
PAAR 

 
 

AUTORITATEA : PRIMARIA SULITA Primar – Popescu George 
 Fisa nr.1 

   
  I. GESTIONAREA RISCURILOR 
a.- monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice precum si 
a efectelor negative ale acestora ; 

 

b. – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de 
competenta; 

analiza neregulilor constatate si ia 
masuri pentru eliminarea lor 

c. – informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor 
specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra 
comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui 
pericol; 

 

d. – exercitii si aplicatii; aproba Planul de exercitii si 
aplicatii, participa la desfasurarea 
lor 

    II. RESURSE  NECESARE 
 
a. .- monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice precum 
si a efectelor negative ale acestora; 

asigura aparatura/echipamente si 
conditii necesare 

b. - controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de 
competenta; 

 

c. - – informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor 
specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra 
comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui 
pericol; 

informeaza populatia si ia masuri 
 

d. – exercitii si aplicatii; aproba plan de exercitii si aplicatii 
 
   III. - INTERVENTIE 
a. - alarmare Da alarma, conduce interventia, 

stabileste masurile necesare 
b. – actiuni de cautare/salvare/descarcerare  
c. – asistenta medicala  
d. – actiuni de îndepartare a manifestarii pericolului produs Solicita sprijinul agentilor 

economici 
e. – actiuni de limitare a consecintelor unui pericol  
f. – actiuni de înlaturare a efectelor unui eveniment  
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AUTORITATEA : CONSILIUL LOCAL SULITA Balan Ilie Viorel 

FISA NR. 2 
   
  I. GESTIONAREA RISCURILOR 
a.- monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice precum si 
a efectelor negative ale acestora ; 

Nu este cazul  

b. – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de 
competenta; 

Nu este cazul  

c. – informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor 
specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra 
comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui 
pericol; 

Nu este cazul  

d. – exercitii si aplicatii; Nu este cazul 
    II. RESURSE  NECESARE 
 
a. .- monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice precum 
si a efectelor negative ale acestora; 

Nu este cazul 

b. - controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de 
competenta; 

Asigura fondurile necesare de la 
bugetul local pentru realizarea 
actiunii 

c. - – informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor 
specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra 
comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui 
pericol; 

Asigura fondurile necesare de la 
bugetul local pentru realizarea 
actiunii 

d. – exercitii si aplicatii; Asigura fondurile necesare de la 
bugetul local pentru realizarea 
actiunii 

 
   III. - INTERVENTIE 
a. - alarmare Asigura fondurile necesare de la 

bugetul local pentru realizarea 
actiunii 

b. – actiuni de cautare/salvare/descarcerare Asigura fondurile necesare de la 
bugetul local pentru realizarea 
actiunii 

c. – actiuni de îndepartare a manifestarii pericolului produs Asigura fondurile necesare de la 
bugetul local pentru realizarea 
actiunii 

d. – actiuni de limitare a consecintelor unui pericol Asigura fondurile necesare de la 
bugetul local pentru realizarea 
actiunii 
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S.V.S.U. SULITA BALAN DAN DUMITRU 

FISA NR.4 
  I. GESTIONAREA RISCURILOR  
a) – monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si 
transmiterea datelor la autoritatile competente 

Nu este cazul 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii 
de competenta 

Controleaza modul în care 
institutiile si serviciile din 
subordinea consiliului local, 
gospodariile populatiei si agenti 
economici, respecta normele 
referitoare la prevenirea situatiilor 
de urgenta 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale 
si asupra comportamentului de adoptat în cazul 
manifestarii unui pericol 

Nu este cazul 

d) – exercitii si aplicatii Participarea la efectuarea unor 
aplicatii si exercitii de pregatire, 
conform tematicii de pregatire 
stabilita de ISU Botosani 

    II. RESURSE  NECESARE 
 

 

a) – monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si 
transmiterea datelor la autoritatile competente 

Nu este cazul 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii 
de competenta 

Se va realiza prin compartimentul 
de prevenire din cadrul SVSU. Vor 
fi folosite sume din bugetul local 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale 
si asupra comportamentului de adoptat în cazul 
manifestarii unui pericol 

Vor fi folosite sume din bugetul 
local 

d) – exercitii si aplicatii Vor fi folosite echipamentele si 
tehnica aflate în dotarea SVSU 
Sulita 

   III. - INTERVENTIE  
a) - alarmarea Participa la alarmare cu mijloace 

aflate în dotare 
b) - actiuni de cautare/salvare Conform PAAR cu mijloace aflate 

în dotare 
c)  - asistenta medicala Echipa specializata din cadrul 

SVSU 
d) – actiuni de limitare a consecintelor unui pericol Conform PAAR cu mijloace aflate 

în dotare 
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POLITIA RURALA SULITA Balan Andrei 

FISA NR.5 
  I. GESTIONAREA RISCURILOR  
a) – monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si 
transmiterea datelor la autoritatile competente 

Nu este cazul 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii 
de competenta 

Nu este cazul 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale 
si asupra comportamentului de adoptat în cazul 
manifestarii unui pericol 

Nu este cazul 

d) – exercitii si aplicatii Participa alaturi de CLSU la 
exercitiile si aplicatiile practice 

    II. RESURSE  NECESARE 
 

 

a) – monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si 
transmiterea datelor la autoritatile competente 

Nu este cazul 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii 
de competenta 

Nu este cazul 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale 
si asupra comportamentului de adoptat în cazul 
manifestarii unui pericol 

Nu este cazul 

d) – exercitii si aplicatii Participa alaturi de CLSU la 
exercitiile si aplicatiile practice, cu 
echipamentele si personalul din 
dotare 

   III. - INTERVENTIE  
a) - alarmarea Nu este cazul 
b) - actiuni de cautare/salvare Conform PAAR cu mijloace aflate 

în dotare 
c)  - asistenta medicala Nu este cazul 
d) – actiuni de limitare a consecintelor unui pericol Conform PAAR cu mijloace aflate 

în dotare 
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C.M.I.  SULITA Andone Constantin  

FISA NR. 6 
  I. GESTIONAREA RISCURILOR  
a) – monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. si transmiterea 
datelor la autoritatile competente 

Monitorizeaza starea de sanatate a 
populatiei. Informeaza institutiile 
abilitate 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de 
competenta 

Nu este cazul 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor 
specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestarii unui 
pericol 

Informeaza populatia cu privire la 
posibilitatea aparitiei în comuna a unor 
boli sau epidemii 

d) – exercitii si aplicatii Participa la exercitiile si aplicatiile 
practice stabilite de SVSU Sulita si ISU 
Botosani 

    II. RESURSE  NECESARE 
 

 

a) – monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, 
seismici, de mediu, hidrografici, etc. si transmiterea 
datelor la autoritatile competente 

Monitorizarea starii de sanatate va fi 
facuta de personalul medical cu ajutorul 
tehnicii din dotare 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de 
competenta 

Nu este cazul 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor 
specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestarii unui 
pericol 

Vor fi folosite sume din bugetul propriu 

d) – exercitii si aplicatii La exercitiile si aplicatiile practice, 
participa cadrele medicale 

   III. - INTERVENTIE  
a) - alarmarea Nu este cazul 
b) - actiuni de cautare/salvare Nu este cazul 
c)  - asistenta medicala Participa echipa specializata din cadrul 

SVSU 
d) – actiuni de îndepartare a manifestarii unor activitati 
întreprinse 

Timp de intrare în actiune pericolului 
produs conform PAAR 

e) – actiuni de limitare a consecintelor unui pericol Conform PAAR cu mijloace din dotare 
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SCOALA GIMNAZIALA  NR.1 Sulita Colac Livia 
FISA NR. 7 

  I. GESTIONAREA RISCURILOR  
a) – monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si 
transmiterea datelor la autoritatile competente 

Nu este cazul 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii 
de competenta 

Nu este cazul 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale 
si asupra comportamentului de adoptat în cazul 
manifestarii unui pericol 

Informarea cadrelor didactice si a 
elevilor cu privire la modul de 
comportare în caz de situatii de 
urgenta 

d) – exercitii si aplicatii Participa la exercitiile si aplicatiile 
practice stabilite de SVSU Sulita si 
ISU Botosani 

    II. RESURSE  NECESARE 
 

 

a) – monitorizarea permanenta a parametrilor 
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si 
transmiterea datelor la autoritatile competente 

Nu este cazul 

b) – controlul preventiv al autoritatilor pe domenii 
de competenta 

Nu este cazul 

c)- informarea preventiva a populatiei asupra 
pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale 
si asupra comportamentului de adoptat în cazul 
manifestarii unui pericol 

Vor fi folosite materiale cu caracter 
instructiv – educativ.Vor fi folosite 
sume din bugetul propriu 

d) – exercitii si aplicatii La exercitiile si aplicatiile practice, 
participa elevii si cadrele didactice. 

   III. - INTERVENTIE  
a) - alarmarea Va alarma personalul din institutia 

de învatamant 
b) - actiuni de cautare/salvare Nu este cazul 
c)  - asistenta medicala Nu este cazul 
d) – actiuni de limitare a consecintelor unui pericol Conform PAAR cu mijloace din 

dotare 
e) – actiuni de limitare a consecintelor unui pericol Conform PAAR cu mijloace din 

dotare 
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PRIMĂRIA COMUNEI SULIŢA                                                                        ANEXA Nr. 4                                                                                                                             
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 
 
 

 
Riscurile potenţiale 

ce se pot produce pe teritoriul comunei Suliţa 
 
 
 

1. Cutremur. 
Pe teritoriul comunei Suliţa 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, 4 raioane de distrugeri, delimitate astfel : raionul nr.1 : Suliţa Blocuri; 
școala; raionul nr.2 : Sulita Biserica; raionul nr.3 : satul Dracsani Biserica, raionul nr.4: Chelis 
Biserica; precum și construcțiile care au vechimi de peste 40 ani 

2. Accident chimic. 
Pe raza comunei Suliţa există un risc redus de producere a accidentelor chimice din cauza 

transportului de substanțe chimice pe Drumul Judetean Botosani - Sulita -Todireni 
3. Alunecări de teren. 
Pe raza comunei Suliţa  există  2 zone majore de alunecari de teren, respectiv , sat Sulita zona 
Tampau Gheorghe si Balan Victoria. 
4. Inundaţii 
Zonele de producere a inundaţiilor sunt : 

-    Râul Burla în vecinătatea satului Sulita putând fi afectate cca.8 ha pășune; 
  -     Pârâul  Sitna – În cazul ploilor torențiale (30-40 l/m.p.)se pot produce viituri de 
scurtă durată în localitatea Chelis. 
 5. Furtuni şi tornade. 

Pe teritoriul comunei, se găsesc copaci de talie mare, plantaţi de mult timp, scorburoşi, care pe 
timpul unei furtuni puternice sau tornade, prin rupere sau scoatere din rădăcini pot afecta casele şi 
autoturismele din apropiere, pot pune în pericol viaţa oamenilor care trec prin zonele respective. 

6.Explozii şi incendii. 
Pe teritoriul comunei Suliţa, riscul de producere a exploziilor şi a incendiilor este redus. 
9. Secetă, îngheţ şi înzăpeziri. 
Asemenea tip de risc se poate produce pe teritoriul comunei Suliţa 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. 
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10. Eşecul utilităţilor publice. 
Acest tip de risc se poate produce datorită avarierii grave a sistemelor de gospodărie comunală: 

reţele de apă(in cazul blocurilor ), electrice, şi telefonice. În cazul avarierii acestor utilităţi publice se 
pot produce inundaţii, explozii, 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 aviare. La nivelul localităţii 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 din 
comună, iar în caz de epizotii, asistenţa sanitar-veterinară este asigurată de dispensarul sanitar-
veterinar.     
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PRIMĂRIA COMUNEI SULIŢA                                                           ANEXA NR. 5                                                                                                               
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

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, protejareacopiilor, 

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 cu apă, gaze, 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; 
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 - 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; 
 
                                             
 
                                                                      SEF SVSU - SULITA 

            B A L A N   DAN DUMITRU 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI  SULIŢA                                                                                                                                            ANEXA NR.6 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 

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 locului 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. 

 

  - exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemului de  
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2. 

 
 

Accident chimic 

alimentare cu apă; 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inundaţii, accidente 
la construcţiile 
hidrotehnice 

- elaborarea planului de apărare împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la 
construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale şi a 
planului de evacuare; 
- 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 
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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. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Epidemii şi epizotii 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                   SEF SVSU SULITA ,  
                                                                                              B A L A N  DAN DUMITRU 
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PRIMĂRIA COMUNEI SULIŢA                                                                                                                       ANEXA NR.  7                                                                                   
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 
 
 

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. Mijloace de alarmare : 
- sirene electrice de 3-5 kw 

 
1 sirenă La scoala cu clasele I-VIII  din localitatea Suliţa  

 
2. 

- clopotele bisericilor 
 
 
 
 
 
 
 

Autospeciala din dotarea SVSU 

1 cpl. -la biserica „Sf. Nicolae” din satul Suliţa  
1 cpl. -la biserica „Sf. Mihail si Gavril” din satul Dracsani  

1 cpl. -la biserica „Sf. Gheorghe” din satul Sulitoaia  

1cpl 
 
 

Mijloace 
acustice 

-la biserica „Ioachim si Ana” din satul Chelis 
 
 
 

Pe autospeciala din dotarea SVSU Sulita 

 

 
 
 
 
 
 

 SEF SVSU  , 
      BALAN DAN DUMITRU 
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PRIMĂRIA COMUNEI SULIŢA                                                                                                                                 ANEXA NR. 8                                                                      
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 

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 

- Primăria Sulita  
- Şcoala Sulita Sulita  
- Căminul cultural Sulita  
- Blocurile pentru locuinţe Sulita  
- Clădire magazin Sulita Sulita  
- Şcoala Dracsani Dracsani  
- Dispensarul uman + UAMS Sulita Sulita  
- Biserica „Sf. Mihail si Gavril” din satul 
Dracsani 

Dracsani  

- Biserica”Sf. Nicolae” din Sulita Sulita  
- Poliţia Sulita  

2. Accident chimic - locuințele situate în  vecinătatea D.J. Botosani – Sulita - Todireni  
 

3. 
Inundaţii, accidente la 

construcţii hidrotehnice 
   

4. Explozii,incendii - -  
 
 

SEF SVSU SULITA  
   BALAN DAN DUMITRU 
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PRIMĂRIA COMUNEI SULIŢA                                                                                                                             ANEXA NR.11 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 

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: Şcoala generală Sulita  
- bunuri materiale: Şcoala generală 
corp b 

Sulita  

- animale :  Sulita  
 
- raionul nr.2 distrugeri 

- populaţia : Şcoala generală Dracsani  
- animale :  Dracsani  
- bunuri materiale: Camin Cultural Dracsani  

 
- raionul nr. 3 distrugeri 

- populaţia : Clădire şcoală Dracsani  
- bunuri materiale:  Teren Sport  Chelis  
- animale:- teren Sport Chelis  

 
2. 

 
Accident chimic 

- populaţia:Şcoala generală Sulita  
- animale :  imas Sulita Sulita  

 
3. 

Alunecări de teren 
- raionul nr.1 distrugeri 

-populaţia: Şcoala generală Din localitatea în care s-a produs  
- bunuri materiale:  Localitatea în care s-a produs  
- animale :  Localitatea în care s-a produs  

 
4. 

 
Inundaţii 

 -populaţia:Şcoala Generală Din localitatea în care s-a produs  
-bun.mat:  Localitatea în care s-a produs  
-animale:  Localitatea în care s-a produs  

 
 

SEF SVSU   BALAN DAN DUMITRU 
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PRIMĂRIA COMUNEI SULIŢA                                                                                                                              ANEXA NR.13 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 

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. 
 Sirene electrice de 3-5 kw Buc. 1 SCOALA SULITA 
 Autocamion Iveco Buc. 1  
 Buldo-excavator ( vola ) Buc. 1  
 Autoturism Dacia Dustar Buc. 1  
 Motopompe  Buc. 2  
 Autogreder Buc 1  
 Lanterne Buc. 2  
 Cazmale Buc. 10  
 Tarnacoape Buc. 6  
 Furci Buc. 10  
 Galeţi  Buc. 4  
 Maiuri pentru compactat pământ Buc. 5  
 Manta de ploaie cu glugă Buc. 5  
 Aparat  de respirat cu aer comprimat Buc. 1  
 Generator + pompa  Buc. 1  
 Topoare Buc. 6  
 Căngi din fier cu coadă Buc. 5  
 Funie pentru asigurare ml. 50  

 
 

Sef SVSU 
B A L A N  DAN DUMITRU 
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