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I. INTRODUCERE 
 

1. SCOPUL APLICĂRII PLANULUI 
 

1.1. Aplicarea Planului privind analiza şi acoperirea riscurilor are drept scop 
realizarea în cel mai scurt timp, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, măsurilor 
pentru protecţia populaţiei, salariaţilor, a bunurilor materiale şi a colectivităţilor de 
animale în situaţii de dezastre şi în caz de conflict armat. 
 
  Obiective: 

- identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri 
generatoare de dezastre naturale şi tehnologice existente pe teritoriul 
comunelor vecine care ar putea afecta zona de competenţă; 

- informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la 
pericolele la care este expusă; 

- organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de 
intervenţie optime a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi 
a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu; 

- alarmarea oportună a populaţiei despre evoluţia spre dezastru a 
factorilor de risc natural sau tehnologic; 

- protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi 
arhivistice precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor; 

- realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, 
adăpostire, asanare pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare; 

- planificarea, organizarea, pregătirea şi conducerea acţiunilor de 
intervenţie pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor; 

- organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea 
pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor 
situaţiilor de urgenţă  civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice 
afectate; 

- limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 
 

1.2. DEFINIŢII 
 

1.2.1. SITUAŢIE DE URGENŢĂ - eveniment excepţional, cu caracter non 
militar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi 
sănătatea populaţiei, mediului înconjurător, valorile materiale şi 
culturale , iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt 
necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de 
resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi 
mijloacelor implicate; 

1.2.2. AMPLOAREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – mărimea ariei de 
manifestare a efectelor distructive ale acesteia în care sunt 
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ameninţate sau afectate viaţa persoanelor, valorile şi interesele 
comunităţii , funcţionarea instituţiilor statului. 

1.2.3. INTENSITATEA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ – viteza de evoluţie a 
fenomenelor distructive şi gradul de perturbare a stării de 
normalitate; 

1.2.4. STAREA POSIBIL GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ – 
complexul de factori de risc care, prin evoluţia lor necontrolată şi 
iminentă ameninţării, ar putea aduce atingerea vieţii şi populaţiei, 
valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu; 

1.2.5. DEZASTRUL - reprezintă evenimentul datorat declanşării unor 
tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, 
generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale 
mediului care, prin amploare, intensitate şi consecinţă, atrage ori 
depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin 
regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate 
şi aprobate potrivit legii;  

1.2.6. CONFLICTUL ARMAT reprezintă forma de manifestare a violenţei 
armate, cu caracter internaţional sau naţional, între două sau mai 
multe entităţi recunoscute. 

 
 2. ABREVIERI 
 

I.S.U.J. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
Judeţean 

C.J.S.U. - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
P.C. - Punct comanda 
N.B.C. - Nuclear, Bacteriologic si Chimic 
C.R. - Cruce Roşie 
P.S.I. - prevenirea si stingerea incendiilor 
Gr. - Grupa 
Ech. - Echipa 
P.P.Aj. - Punct prim ajutor 
Dt. - Detaşament 
E.M.A. - Echipa mobila antiepidemica 
D.P.A.M.C. - Detaşament prim ajutor medico-chirurgical 
P.P.A.M.T.E. - Punct prim ajutor medical triaj-evacuare 
S.M.U.R. - Serviciul mobil de urgenta 
S.S.R.M. - Statie standard de supravegherea 

radioactivitatii mediului 
S.G.A. - Sectia Gospodarirea Apelor 
C.O.A.T. - Centrul Operaţional cu Activitate Temporară 
C.O.J. - Centrul Operaţional Judeţean 
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C.O.N. - Centrul Operaţional Naţional 
C.N.S.U. - Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 

 
II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE 

 
1. Amplasarea geografică şi relief 
 

 Suprafaţa teritorial administrativă – 12.579 ha 
- din care: Intravilan   658 ha 

Extravilan   11.921 ha 
 Vecini: - La est – jud. Vrancea 

- La sud – comuna Brateş, Orş. Covasna 
- La sud -vest – comunele Moacşa şi Boroşneu Mare 
- La nord – comunele Ghelinţa şi Catalina 

 Componenţa comunei : 
 Zăbala, sat reşedinţă de comună 
 Tamaşfalău 
 Surcea 
 Peteni 

 Forma de relief – Comuna este situată în Depresiunea intercarpatică „ 
Depresiunea Tg. Secuiesc”, altitudinile fiind cuprinse între 536 – 571 
m.. 

 Caracteristicile solului – Terenul este alcătuit din depozite aluvionare, 
la suprafaţă de natură nisipoasă, nisipo-argiloasă cu intercalaţii 
argiloase. 

 
2. Caracteristicile climatice 

 
 Regimul climatic – Comuna Zăbala beneficiează de climă temperat 

continentală, caracteristică zonei de curbură a carpaţilor, cu mase 
relativ umede, cu veri călduroase şi ierni geroase, temperaturile medii 
fiind cuprinse între 15-18 grade. Cantitatea medie a precipitaţiilor 
anuale este în jur de 560 mm, în zonă bate vântul cu o viteză medie de 
3 m/s, uneori ajungând şi la valoarea de 6 m/s. 

 
3. Reţea hidrologică 

  
 Cursurile de apă – comuna Ghelinţa aparţine bazinului hidrografic 

Râul Negru, fiind străbătută de pârâul Zăbala, Orbai, Pava, Borviz, 
Fundul pârâului şi Râul Negru. La revărsare sunt periclitate 
următoarele obiective: 
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- Revărsare Râul Negru: grup de case localitatea Surcea (100 
gospodării), drum comunal 2 km, poduri şi podeţe, teren agricol 400 
ha; 

- Revărsare pârâul Borviz: grup de case localitatea Peteni (20 
gospodării), drum comunal 1 km, poduri rutiere 3 buc, pod CF 1 buc, 
reţea gaz ( zona supratraversare pârâul Borviz), reţelele electrice, 
teren agricol 100 ha; 

- Revărsare pârâul Pava: grup de case localitatea Pava ( 60 gospodării), 
cămin cultural, DJ121 2 km, pod rutier 1 buc, teren agricol 50 ha; 

- Revărsare pârâul Fundul pârâului: teren agricol 50 ha 
- Revărsare pârâul Zăbala: grup de case localitatea zăbala (100 

gospodării), grup de case localitatea Tamaşfalău 850 gospodării), 
Şcoala Gimnazială “ Thury Gergely” şi biserica Tamaşfalău, remiza 
PSI Zăbala, Unităţi Comerciale în localitatea Zăbala şi Tamaşfalău, 
DJ 121 2 km , pod rutier 1 buc, Dc 2 km, poduri, teren agricol 356 
ha.  

 
4. Populaţie: 

 Numărul populaţiei   4597 
 Structura demografică: 

- români   893 
- maghiari   3198 
- romi    426 
- germani   1 
- italian   1 
- alte etnie   3 
 

5. Căi de transport 
 

Localitatea Zăbala este conectată la reţeaua rutieră naţională prin Dj 121, 
aceasta fiind artera principală a localităţii la care se leagă străzile principale şi 
drumurile comunale DC7, DC9, DC10, DC13 cât şi străzi secundare.  

Reţeaua stradală a comunei Zăbala este alcătuită din DJ 121, DC7, DC9, DC10, 
DC13, strada principală, străzile împietruite, străzi secundare. 

Drumul Judeţean 121 traversează comuna de la sud la nord făcând legătura 
între localităţile Covasna şi Târgu Secuiesc, alcătuit din îmbrăcăminte de asfalt. 

Drumurile Comunale 7, 9, 10, 13 pe o distanţă totală 26 km fac legătura între 
satele comunei, din care este asfaltat DC10 şi din DC7 o distanţă de 1,5 km restul 
drumurilor fiind pietruite. 

Calea ferată Sfântu Gheorghe – Breţcu cu 2 staţii CFR în localitatea Zăbala. 
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6. Dezvoltare economică 
 

Economia comunei Zăbala este dezvoltată pe următoarele ramuri: agricultură, 
exploatarea şi industrializarea lemnului, morărit, panificaţie şi comerţ. 

Prelucrarea lemnului este principala ramură economică a comunei Zăbala. 
Produsele alimentare se înscriu la rândul lor în economia comunei Zăbala: în 

localitatea Zăbala existând 1 brutărie, patiserie. Moară există ăn satul Surcea.  
Suprafaţa agricolă totală este de 6681 ha din care: 

- teren arabil 3735 ha 
- livezile 4 ha 
- păşunile 1407 ha 
- fâneţele naturale 1564 ha 
- păduri 5211 ha 
- bovine total 1285 capete 
- porcine total 4190 capete 
- ovine total 10352 capete 
- păsări total 6540 capete 
- cabaline total 368 capete 

 
7. Infrastructuri locale 

 
În comună există instituţii de învăţământ, sănătate şi cultură. 
Învăţământul este format din Şcoala Gimnazială nr.1. Zăbala cu următoarele 

structuri aparţinătoare:  
- Şcoala Gimn. “Thury Gergely” Tamasfalău 
- Şcoala Prim. “ Deák Béla” Zăbala 
- Şcoala Prim. Surcea 
- Şcoala Prim. Peteni 
- Gradiniţa cu program normal nr. 1 Zăbala 
- Gradiniţa cu program normal nr.  2 Zăbala 
- Gradiniţa cu program normal nr.  3 Zăbala 
- Gradiniţa cu program normal    Tamaşfalău 
- Gradiniţa cu program normal    Surcea 
- Gradiniţa cu program normal    Peteni 

Instituţii de cultură şi artă: 
 - Cămine culturale: 6 unităţi 
 - Bibliotecă comunală: 1 unitate. 

Sănătatea şi asistenţa socială pentru populaţie este asigurată de Cabinetul 
Individual Dr. Kanabé Adelka, Dr. Kún Sarolta și Dr. Thiesz Anikó. 

Adunarea şi cazarea sinistraţilor se va face în următoarele puncte de evacuare: 
Poiana Fabricii, Csipkés, Poiana Borviz, căminul cultural Zăbala, căminul cultural nr. 
2 Zăbala, căminul cultural Pava, căminul cultural Tamașfașlău, căminul cultural 
Peteni, căminul cultural Surcea conform planului de evacuare în situaţii de urgenţă.  
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III. ANALIZAREA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

 
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale 

 
Fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, tornade, secetă, îngheţ, 
cutremuri, etc). 
 

Există posibilitatea ca în primăverile cu zăpadă multă acumulată în timpul ierni 
şi a ploilor calde de primăvară să se producă inundaţii (cum s-a întâmplat în anul 
1972 din cauza ploilor, şi în 2005 din cauza ploilor) care afectează mai mult terenurile 
agricole şi gospodăriile populaţiei din satele Zăbala, Tamaşfalău şi Surcea, nu au fost 
cazuri de evacuare a populaţiei, animalelor sau bunurilor. 

Pentru orice cazuri de evacuare populaţia va fi evacuată conform Planului de 
evacuare al comunei. 

Incendii de pădure pot apărea în timpuri secetoase îndelungate, un astfel de 
eveniment a avut loc în primăvara anului 2007. 

Avalanşele lipsesc pe teritoriul comunei, existând doar pericolul înzăpezirilor de 
drumuri pe durată scurtă. 

Cutremurile din anii anteriori nu au provocat victime, doar daune materiale 
minore în comuna noastră. 
 

Secţiunea 2. Analiza riscurilor tehnologice 
 

A. INDUSTRIALE 
 
Pe teritoriul comunei nu există factori de risc major în procesele tehnologice. Nu 

se folosesc substanţe chimice periculoase. 
 

B. DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE PRODUSE PERICULOASE 
 
a) Transportul rutier 

Nu se cunosc transporturi de materiale periculoase pe drumurile care 
traversează comuna . 

 b) Transportul feroviar 
Pe linia CFR Sfântu Gheorghe – Breţcu care traversează teritoriul administrativ 

al comunei, nu se cunosc transporturi de materiale periculoase 
c) Poluare ape 

Poluarea apelor se reflectă în deversările de gunoaie necontrolate. 
Nu sunt cunoscute alte feluri de dezastre cum ar fi prăbuşiri de construcţii, 

instalaţii sau alte amenajări, eşecuri ale utilităţilor publice, căderi de obiecte din 
atmosferă sau cosmos, muniţie neexplodată. 
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Posibilităţi de risc ar putea exista pe linia alimentării cu energie electircă de 
înaltă, medie şi joasă tenisune, nu se cunosc antecedente.  
 

Secţiunea 3. Analiza riscurilor biologice 
 

Riscuri biologice provocate de epidemii/epizootii nu se cunosc. 
 

Secţiunea 4 . Analiza riscurilor de incendiu 
 

Incendiile la gospodăriile populaţiei în general au fost provocate de descărcări 
electrice. La operatorii econimici incendii au avut loc doar la Unităţile de prelucrarea 
lemnului ( gater ). 
 

Secţiunea 5 . Analiza riscurilor sociale 
 

Pe teritoriul comunei Zăbala nu există riscuri sociale. 
 
IV. ACOPERIREA RISCURILOR 
 

Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie - intervenţie 
 

Concepţia 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 unor acţiuni de 
dezvoltare, a premiselor referitoare la condiţiile viitoare (alegerea planului optim pentru 
situaţiile generate, modificarea lui în funcţie de evoluţia situaţiilor), stabilirea 
dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la 
structurile proprii şi acelor de cooperare.  
 

Secţiunea 2. Etapele de realizare a acţiunilor 
 

Principalele operaţiuni din cadrul intervenţiei sunt: 
a) alertarea şi/sau alarmarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

urgenţă. 
b) informarea personalului de conducere 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; 
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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 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 mijloacelor de la locul acţiunii în locul de 
dislocare permanentă; 
p) restabilirea capacităţii de intervenţie; 
q) informarea Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă ,,MIHAI 
VITEAZUL”. 

 
Secţiunea 3. Acţiunile de protecţie-intervenţie 

 
Obiectivul forţelor de intervenţie  este: 
a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, 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 operatorilor economici afectaţi; 

c) aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situaţiei de 
urgenţă specifice;  

d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca 
accesibile;  

e) funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală 
pentru protecţia civilă: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii 
aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, 
clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în 
apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau 
care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele 
de vehicule ale serviciilor de urgenţă dediferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de 
pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi 
şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru 
învăţământ;  

f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor 
acesteia cu mijloacele din dotare.  
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Secţiunea 4. Instruirea 
 

Instruirea şi pregătirea personalului serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă se realizează pe baza unor programe adecvate avizate de Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mihai Viteazul şi aprobat de comitetul Judeţean.  

Primarul comunei are obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele 
destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie, a modalităţilor de acţiune conform 
planului de analiză şi acoperire a riscurilor aprobat. 
 

Secţiunea 5. Realizarea circuitului informaţional, decizional şi de cooperare 
 
Informaţiile şi deciziile cuprind ansamblul subsistemelor destinate observării, 

detectării, măsurării, înregistrări, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, 
notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi deciziilor de către factorii implicaţi în 
acţiuni de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. 

Informarea secretariatului tehnic permanent ale comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, 
evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se 
realizează prin rapoarte operative. 

Primarii cât şi managerii unităţilor social – economice din zona de risc au 
obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor 
meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de 
intervenţie. 
 
 
V. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 
producere, manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora a fost organizat 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în următoarea componenţă: 
 
ŞEF SERVICIU: Condrea Constantin - 0735857507 
 
Compartiment de prevenire 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Kozma Ernő Zabala nr. 464 0766223610 
2. Héjja Elemér Peteni nr. 50 0751502683 
 
Echipa de intervenţie 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Csekme Ferenc Zabala nr. 1130 0267/375408 
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2. Csakany Zoltan Zabala nr. 627/A 0768417374 
3. Peter Sandor jr. Zabala nr. 591 0267/375503 
4. Balogh Lajos Zabala nr. 722 0267/375498 
5. Peter Sandor Zabala nr. 591 0267/375503 
6. Buchinger Istvan Zabala nr. 669 0743959524 
 
Transmisiuni alarmare 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Hegyeli Gyozo Huba Zabala nr. 475 0746084041 
2. Kelemen Jozsef Zabala nr. 324 0267/375437 
3. Todor Gabor Zabala nr. 4 - 
4.  Niculaescu Dumitru Zabala nr. 259 0267/375536 
5. Vlad Gheorghe Zabala nr. 28/A 0267/375214 
 
Deblocare, evacuare 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Vlad Sorin Marian Zabala nr. 308 0267/375345 
2. Barthi Janos Zabala nr. 499 0740256347 
3. Bende Gabor Zabala nr. 361 0267/375218 
4.  Fejer Sandor Zabala nr. 592 0735857504 
5.  Rethi Jozsef Zabala nr. 920 0267/375028 
 
Sanitar, veterinar, protecţie 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Fejer Zsolt Zabala nr. 426/A 0762685134 
2. Bodo Etelka Noemi Zabala nr. 846 0746044487 
3. Bogyo Adelka Zabala nr. 660 0733009641 
4. Szigyarto Piroska Zabala nr. 78 0764441043 
5. Gyorgy Laszlo Levente Zabala nr. 792 0740871420 
 
Surcea 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Gaspar Jozsef Surcea nr. 65 - 
2. Kovacs Istvan Surcea nr. 33 - 
3. Benedek Andras Surcea nr. 42 0267/344812 
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Tamaşfalău  
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Tusa Attila Tamaşfalău nr. 105 0267/344888 
2. Tusa Tibor Tamaşfalău nr. 3 0267/344878 
3. Szakacs Tibor Tamaşfalău nr. 214 0267/344842 
 
Peteni 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Adresa Telefon, ac. Serv. 
Mob. 

1. Both Laszlo Peteni nr. 66 0757528887 
 
 

Principalele activităţi preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul 
acoperirii riscurilor sunt: 

- Controale de prevenire. 
- Informare preventivă. 
- Pregătirea populaţiei. 
- Alte forme. 

Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor 
de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care 
acţionează conform sarcinilor stabilite.  

Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi 
gestionarea unei situaţii de urgenţă specifice se suportă, potrivit legii, din bugetul de 
stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi 
internaţionale, în scopul realizării acţiunilor şi măsurilor de prevenire, intervenţie 
operativă, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, 
materiale şi tehnica necesare şi pentru întreţinerea acestora, precum şi pentru 
pregătirea efectivelor.  
 
 
VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR 
 

Consiliul local asigură logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de 
prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă. 

Dotarea serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constă din: 
- Motopompă 
- Stingătoare 
- Scară extensibilă 
- Autospecială cu apă 1 buc 
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ANEXE 
 

Anexa 1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 
riscurilor în unitatea administrativ teritorială. 
 
Anexa 2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
Anexa 3. Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării a 
situaţiilor de urgenţă. 
 
Anexa 4. Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi 
de alarmare a populaţiei în cazul evacuării 
 
Anexa 5.  Schema fluxului informaţional – decizional. 
 
Anexa 6. Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora. 
 
 
 Primar,     Şef serviciu, 
 Fejer Levente    Condrea Constantin 
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Anexa nr. 1 
 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 
riscurilor în comuna Zăbala 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
autoritate 

Coordonate 
autoritate Persoană contact Obs. 

  1 Primăria Comunei 
Zăbala 

Zăbala 
Nr.829 

Tel.0267/375213 

Fejer Levente, primar, Zăbala 
nr. 775  

Tel. 0725447321; 
Demes Botond, viceprimar, 

Zăbala nr.1013,  
Tel. 0743061738 

 

2 Poliţie Zăbala nr. 723 
Tel. 0267/375209 

Agent Sef Principal 
Ciubotariu Adrian 

Tel. 0740156767 
 

3 Dispensar Uman Zăbala nr. 803/A  
Tel. 0267/375014 

Dr. Kanabe Adelka, Zăbala 
nr. 803/A 

Tel. 0267/375014 
Dr. Kun Sarolta, Ghelinţa nr. 

201  
Tel. 0744482700 

 

4 
 

Şcoala  
Gimnazială nr. 1 

Zăbala 
Zăbala nr. 798 

Tel. 0267/375019 
 

Papp Laszlo Kalman director,  
Tel. 0784204019 

 

5 SC. Agroforest SRL. 
 

Zăbala nr. DJ121 
Tel. 0267/375154 

Cseh Ferenc, Ghelinţa nr. 
531 

Tel. 0720590321 
 

6. SC. Agroinvest SA 
 

Surcea  
Tel. 0267/344770 

Darvas Janos Csaba, 
economist, Covasna str. 

1Dec. 1918 nr. 35 
Tel. 0267/340655 

 

7. SC Romion Agri & 
Co SRL. 

 
Zăbala nr. 773 

Tel. 0267/375530 
Oprea Romulus- Răzvan, 
director, Zăbala nr. 277 

Tel. 0744306243 
 

8. SC Prius SRL. 
 

Zăbala nr. 377 
Oprea Dragos Nicolae, 
patron, Zăbala nr. 377 

Tel. 0744656016 
 

9. SC. Hagiu Forest 
SRL. 

 
Zăbala nr. 812 

Hagiu Gheorghe 
Tel. 0763623465 

 

10 SC. Sido Forest SRL Zăbala nr. 1151 Sido Attila 
Tel. 0766561348 
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Anexa nr. 2 
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
AUTORITATEA: Consiliul Local  Fişa nr. 1 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

în domeniul protecţiei civile şi a prevenirii şi 
stingerii incendiilor. 

II.-RESURSE NECESARE  
a.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

materiale informative/documentare, rapoarte, 
planuri de urgenţă, pliante, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative. 

 
 
AUTORITATEA: C.L.S.U si S.V.S.U al comunei  Fişa nr. 2 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

în domeniul protecţiei civile şi a prevenirii şi 
stingerii incendiilor. 

b.-exerciţii şi aplicaţii; cu membrii din serviciu voluntar; în domeniul 
protecţiei civile şi a prevenirii şi stingerii 
incendiilor. 

II.-RESURSE NECESARE  
a.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

materiale informative/documentare, rapoarte, 
planuri de urgenţă, pliante, conferinţe, 
simpozioane, afişe, campanii informative. 

b.-exerciţii şi aplicaţii; tematica pregătire planificată 
III.-INTERVENŢIE  
a.-alarmare alarmarea populatiei in situatiile de urgenţă 

apărute cu sirena electrică sau prin clopotul 
de la biserică. 
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b.-acţiuni de căutare/salvare/ acţiunile de căutare sş salvare se va face cu 
ajutorul echipelor din cadrul S.V.S.U 

c.-acţiuni de îndepărtare a 
manifestării pericolului produs 

acţiunile se vor desfăţura cu ajutorul 
echipelor din cadrul S.V.S.U 

d.-acţiuni de limitare a 
consecinţelor unui pericol 

acţiunile se vor desfăşura cu ajutorul 
echipelor din cadrul S.V.S.U 

e.-acţiuni de înlăturare a efectelor 
unui eveniment 

actiunile se vor desfăşura cu ajutorul 
echipelor din cadrul S.V.S.U 

 
AUTORITATEA: Dispensarul medical  Fişa nr. 3 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor privind calitatea apei 
şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

calităţile chimice şi bacteriologice ale apei 
prin Agenţia de Sănătate Publică  

b.-informare preventivă a 
populaţiei asupra epidemiilor ce 
pot să apară pe teritoriul localităţii 
şi asupra comportamentului de 
adoptat în astfel de cazuri; 

materiale informative/documentare, pliante, 
conferinţe, simpozioane, afişe, campanii 
informative,  

II.-RESURSE NECESARE  
a.-monitorizarea permanentă a 
parametrilor privind calitatea apei 
şi transmiterea datelor la 
autorităţile competente; 

aparatura din dotarea Agenţiei de Sănătate 
Publică. 

b.-informare preventivă a 
populaţiei asupra epidemiilor ce 
pot să apară pe teritoriul localităţii 
şi asupra comportamentului de 
adoptat în astfel de cazuri; 

materiale informative/documentare, pliante, 
conferinţe, simpozioane, afişe, campanii 
informative,  

III.-INTERVENŢIE  
a.-asistenţă medicală adoptarea de măsuri antiepidemice 
b.-controlul calităţii apei potabile prelevarea de probe de apă din reţeaua de 

alimentare cu apă potabilă a localităţii şi din 
fântânile proprii. 

 
 
AUTORITATEA: Poliţie Fişa nr. 4 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 

în domeniul situatiilor de urgenţă specifice 
localităţii. 
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comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 
II.-RESURSE NECESARE  
a.-informare preventivă a 
populaţiei asupra pericolelor 
specifice unităţii administrativ 
teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

materiale informative/documentare, pliante, 
conferinţe, simpozioane, afişe, campanii 
informative. 

III.-INTERVENŢIE  
a.-menţinerea şi restabilirea 
ordinii publice 

 
 
AUTORITATEA: Şcoala Gimnazială  Fişa nr. 5 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR  
a.-informare preventivă a elevilor  
asupra pericolelor specifice 
unităţii scolare şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

în domeniul protecţiei civile şi a prevenirii şi 
stingerii incendiilor. 

b.-exerciţii de evacuare;  în domeniul situatiilor de urgenţă 
II.-RESURSE NECESARE  
a.-informare preventivă a elevilor  
asupra pericolelor specifice 
unităţii şcolare şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestării unui pericol; 

materiale informative/documentare, rapoarte, 
planuri de urgenţă, pliante, mass-media, 
filme, conferinţe, simpozioane, afişe, campanii 
informative, Porţile deschise…. 

b.-exerciţii de evacuare; Plan de evacuare în cadrul şcoli 
 

 
Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

 
1. INUNDAŢIE 

 înainte de viitura vei simţii un curent de aer neobişnuit ; 
 încearcă să ajungi pe un loc cât mai ridicat, pentru evitarea pe cât posibil a 

impactului cu viitura ; 
 nu fugi prin apă şi nu înota, pentru că riscul de hipotermie creşte prin 

udarea complectă a corpului ; 
 dacă ai rămas izolat cu un grup, poziţia optimă de aşteptare este în doi, 

aşezaţi şi grupaţi spate în spate pentru a reduce pierderile de căldură ; 
 economiseşte lumina şi hrana şi pune repere pentru a urmări evoluţia 

nivelului apelor ; 
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 nu înfrunta apele furioase pentru a te salva ci aşteaptă până la venirea 
echipelor de salvare. 

 
2. INCENDIU 

 persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc 
serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile 
sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului ; 

 în caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este 
raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie 
iniţiativă la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor 
administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă; 

 
3. CUTREMUR 

 Persoanele trebuie să se ferească, să staţioneze lângă clădiri, 
 În cazul în care evecuarea nu este posibilă, să se adăpostească sub tocul 

uşilor sau sub mobilier rezistent. 
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Anexa nr. 3 
 

Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul  
gestionării situaţiilor de urgenţă 

 
1. Fejer Levente  primar     preşedintele comisiei 0725447321 
            0267-375213 
 
2. Demes Botond   viceprimar    locţiitor   0743061738 
 
3. Condrea Constantin poliţist local    şef serviciu  0735857207 
 
4. Ciubotariu Adrian Agent Sef Principal  membru  0740156767 
 
5. Kovacs Erika  consilier (comp. agricol)  membru  0751809550 
 
6.Furtună Pavel  producator particular  membru  0766297795 
 
7. Oprea Romulus  administrator    membru  0744306234 
   (SC Romion Agri&Co SRL) 
8. Buchinger Istvan şofer autospecială   membru  0743959524 
 
9. Vancsa Kanabe Adelka medic    membru          0267/375014 
 
10. Kun Sarolta  medic     membru  0744482700 
 
11. Sulea Nicolae  medic veterinar   membru          0267/375023 
 
12. Bilibok Laszlo  S.G.A.    membru  0719101379 
 
13. Paizs Attila  consilier local   membru  0749021200 
 
14. Benedek Jozsef consilier local   membru  0744307866 
 
15. Darvas Csaba  economist    membru  0744313296 
   (SC. Agroinvest SRL. ) 
16. Szocs Attila  agricultor    membru  0745663919 
 
17. Hegyeli Gyozo Huba  bibliotecar   membru  0746084041 
 
18. Bende Kalman ing. (SC Sanzso SRL.)  membru  0744313298 
 
19. Barti Lehel  producător individual  membru          0267/344841 



 20 

Anexa nr. 4 
 
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de 

alarmare a populaţiei în cazul evacuării 
 
 

- sirenă 
- clopote 

 
 

1- ALARMĂ LA DEZASTRE – constă din 5 sunete a 16 sec. fiecare, 
cu o pauză de 10 sec. între ele. 

 
- ÎNCETAREA ALARMEI – constă dintr-un sunet continuu cu o 

durată de 2 minute. 
2. – BĂTAIE CLOPOT ÎN DUNGĂ 
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Anexa nr. 5 
 

FLUXUL INFORMAŢIONAL LA DEZASTRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

Permanenţă la sediul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean 
- Tel: 0267/315350; 0267/315351. 
- Tel. special: 112; 981 
 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă 
 

Permanenţă la Sediul Primăriei 
Tel:0267/ 345002 
Fax: 0267/345002 

GRUP SUPORT TEHNIC 2 
Apărarea împotriva inundaţiilor, Fenomenelor 
meteorologice periculoase şi Accidente la Construcţii 
Hidrotehnice 

C. SECŢIUNEA: Poluări ale cursurilor de apă 
interioare. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul AGENŢIA DE 
PROTECŢIA MEDIULUI; 

- Telefon  - 0267/323701 
- Fax – 0267/323898 

B. SECŢIUNEA: Accidente la construcţii 
hidrotehnice. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul SISTEMULUI DE   
GOSPODĂRIRE A APELOR"; 

- Telefon – 0267/310833 
- Fax – 0267/310046 

A. SECŢIUNEA: Fenomene meteorologice 
periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ, 
tornade) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul SISTEMULUI DE 
GOSPODĂRIRE A APELOR 

- Telefon – 0267/310833 
- Fax -        0267/310046 

CENTRUL OPERAŢIONAL 



 22 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUP SUPORT TEHNIC 1 
Incendii, accidente nucleare, căderi de obiecte 
cosmice, explozii necontrolate, accidente chimice, 
avarii la reţeaua de gospodărire comunală,  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ; 
- Telefon – 0267/315350 ; 112 
- Fax – 0267/311182 
 

GRUP SUPORT TEHNIC 3 
Apărare împotriva efectelor seismice, alunecări 
de teren, prăbuşiri de teren la exploatările 
miniere 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI 

ÎN CONSTRUCŢII; 
- Telefon  0267/351568 
- Fax – 0267/351455 

GRUP SUPORT TEHNIC 5 
Incendii de masă la fondul forestier, dăunători, 
contaminări de culturi vegetale, secetă, căderi de 
grindină 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul  DIRECŢIEI PENTRU 

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ; 

- Telefon -  0267/351838 
- Fax – 0267/312077 

 
GRUP SUPORT TEHNIC 4 
Avarii la magistrale de transport gaze, produse 
petroliere, energie electrică 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul ELECTRICA S.A.  
- Telefon -  0267/351752 
- Fax – 0267/351075 

GRUP SUPORT TEHNIC 6 
Asistenţă medicală de urgenţă în caz de epidemii 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul DIRECŢIEI DE 

SĂNĂTATE PUBLICĂ; 
- Telefon – 0267/351398 
- Fax – 0267/351495 
-  

GRUP SUPORT TEHNIC 8 
Epizootii, contaminări la produsele animale şi 
vegetale 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul DIRECŢIEI 

VETERINARE ŞI SIGURANŢA 
ALIMENTELOR; 

- Telefon – 0267/351713 
- Fax – 0267/351712 

GRUP SUPORT TEHNIC 10 
Primirea, depozitarea şi distribuirea materialelor 
necesare intervenţiei în vederea ajutorării 
sinistraţilor 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ; 
- Telefon – 0267/315350; 112 
- Fax -  0267/311182 
 

  GRUP SUPORT TEHNIC 7 
Avarii grave la sistemele de telecomunicatii si 
informatica  Permanenta la sediul DIRECTIEI 

TELECOMUNICATII 
- Telefon   - 0267/351300; 0267/311020 
- Fax         - 0267/351300 
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Anexa nr. 6 
 

LOCURI/ SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ 
 

Denumirea 
amplasamentului Adresa  

Dist. 
faţă 
de 

CCCE 
(km) 

Nr. 
camere 

Nr.persoane 
ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi 
Sursă 
energie Obs. preparare 

hrană 
servire 
hrană 

Localitatea Zăbala 
Tabara Csipkes Nr. 

578/O 
3 22 300 Da Da Da  

Cămin cultural 
nr. 1 

Nr.829 -- 2 500 Nu  Da Da  
Cămin cultural 
nr. 2 

Nr.- 2 1 500 Da Da  Da   
Cămin cultural 
Pava 

Nr.- 2 1 500 Da  Da  Da   
Sala de sport Nr. -  1 1 700 Nu  Da  Da  
Telecentru 
Zăbala 

Nr.830/A - 4 200 Nu Da Da  
Total   31 2700     

Satul Tamaşfalău 
Cămin cultural Nr. 6 2 600 Da Da Da  

Total    2 600     
Satul Surcea         
Cămin cultural Nr. 9 1 600 Da Da Da  
            Total   1 600     
Satul Peteni   
Cămin cultural Nr. 4 1 200 Da Da Da  
          Total    1 200     

 
TOTAL 

GENERAL 
   

35 
 

4100 
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            Anexa nr. 14 
 

Situaţia resurselor, stocul de mijloace şi materiale necesare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N – Necesar, E – Existent, D - Deficit 
 
 
 

Nr. 
Crt Denumirea materialelor 

Cantitatea  
Nr. 

Obs. 
N E D 

1. Corturi pentru personal 10 0 10  
2. Lenjerie pat 150 0 150  
3. Bucătărie pentru preparat hrană 5 3 2  
4. Pat campanie 100 0 100  
5. Saltea 100 0 100  
6.      
7.      


