NESECRET

RAPORTAREA SITUAŢIILOR CU TERMEN

RAPORTĂRI PRIVIND CONCLUZIILE DESPRINSE DIN ACTIVITĂŢILE PREVENTIVE EFECTUATE LA
OBIECTIVE ÎN EXPLOATARE, LOCALITĂŢI ŞI PRIVIND UNELE SITUAŢII DE URGENŢĂ PRODUSE
((situaţiile se raportează de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniu)
1.

Unităţi sanitare (spitale, dispensare, policlinici, centre de sănătate, etc.).

TERMEN: 10.02.2010

2.

Unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor,
persoanelor cu handicap.

TERMEN: 10.03.2010

3.

Unităţi de cultură (teatre, muzee, biblioteci, case de cultură, case
memoriale, cinematografe, alte construcţii din patrimoniul cultural
naţional şi monumente înscrise în lista patrimoniului mondial).

TERMEN: 30.04.2010

4.

Unităţi de cult (biserici, mânăstiri, depozite, de carte religioasă, muzee cu
caracter religios, chilii, spaţii de cazare, etc.).

TERMEN: 10.04.2010

5.

Unităţi silvice (ocoale, cantoane, operatori economici de prelucrare
primară a lemnului, depozite de colectare a deşeurilor lemnoase, etc.).

TERMEN: 10.05.2010

6.

Unităţi de turism (hoteluri, complexe balneare, vile, cabane, pensiuni) şi
agrement (complexe de agrement, restaurante, cluburi, discoteci).

TERMEN: 10.06.2010

7.

Obiective cu caracter unicat şi unităţi cu grad ridicat de pericol în
exploatare.

TERMEN: 10.09.2010

8.

Unităţi de învăţământ.

TERMEN: 10.10.2010

9.

Unităţi din transporturi (aparţinând infrastructurilor de transport aerian şi
feroviar).

TERMEN: 30.10.2010

10.

Obiective de investiţii din categoriile:
- înalte şi foarte înalte;
- centre comerciale de tip hipermarket, supermarket şi mall;

TERMEN: 10.11.2010

11.

Clădiri încadrate în categoria monumentelor istorice (clădiri
administrative/unităţi bancare/comerciale sau de alimentaţie
publică/operatori economici/instituţii).

TERMEN: 30.11.2010

12.

Operatorii economici cu risc chimic care intră sub incidenţa H.G.
804/2007.

TERMEN: 10.06.2010
TERMEN: 30.11.2010

13.

Operatori economici ce se supun prevederilor Legii 92/2003 pentru
aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontaliere ale
accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992.

TERMEN: 10.06.2010
TERMEN: 30.11.2010

14.

Operatorii economici cu risc chimic şi care nu intră sub incidenţa H.G.
804/2007 sau Legii nr.92/2003.

TERMEN: 30.11.2010

15.

Operatori economici care deţin instalaţii de gestionare a deşeurilor din
industria extractivă, încadraţi în categoria A, conform Anexei III din
H.G.R. 856/2008.

TERMEN: 10.06.2010
TERMEN: 30.11.2010

16.

Lucrări hidrotehnice cu rol de apărare în caz de inundaţii.

TERMEN: 10.10.2010

17.

Situaţiile centralizatoare pe linie de adăpostire:
- situaţia fondului de adăpostire
- situaţia punctelor de comandă

TERMEN: 30.11.2010

INCENDII ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ PRODUSE
(situaţiile se raportează de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniu)
18.

Clădiri încadrate în categoria monumentelor istorice indiferent de
destinaţie şi regimul de proprietate, la care s-au produs incendii ori alte
situaţii de urgenţă.
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TERMEN: 15.01.2010

NESECRET
RAPORTĂRI PRIVIND INFORMAREA PREVENTIVĂ, STATISTICA ŞI ANALIZA RISCURILOR
(situaţiile se raportează de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă)

19.

Raport privind materialele de informare preventivă elaborate /editate sub
coordonarea unităţii, pe linia prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă, după cum urmează: reviste, broşuri, buletine informative, pliante,
foi volante, afişe, fluturaşi, materiale audio-video (CD, DVD, dischete,
casete), site-uri, alte materiale.
- Rapoartele vor conţine referiri la tiraj pentru fiecare tip de material în
parte, publicul ţintă precum şi numărul de emisiuni realizate, articole
difuzate la mass-media ce au referiri strict pe linia informării preventive şi
gestionării situaţiilor de urgenţă.
- Se transmite câte un exemplar din materialele elaborate/editate, iar în
cazul publicaţiilor pagina în care se găseşte articolul.

TERMEN: 01.06.2010
TERMEN: 30.11.2010

20.

Situaţia actualizată a Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor
judeţene şi pe localităţi precum şi a Schemei cu riscurile teritoriale.

TERMEN: 30.11.2010

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

RAPORTĂRI PRIVIND PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU INTERVENŢIE
ŞI EDUCAŢIE PREVENTIVĂ
(situaţiile se raportează de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniu)
Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe categorii de
personal, unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi operatori
economici, inclusiv datele de desfăşurare a exerciţiilor de specialitate şi a
TERMEN: 30.01.2010
concursurilor cu tematică de protecţie civilă şi apărare împotriva
incendiilor (document înaintat pentru avizare)
Situaţia centralizatoare, numeric şi procentual, cu participarea la pregătire
TERMEN: 16.06.2010
a structurilor şi a personalului încadrat sau care îndeplineşte funcţii pe
TERMEN: 15.11.2010
linie de specialitate.
Evaluarea (Raportul de evaluare) anuală a activităţilor de pregătire în
TERMEN: 15.11.2010
domeniul situaţiilor de urgenţă.
Situaţia cu rezultatele obţinute la concursul cu tematică de protecţie civilă
În termen de cinci zile de la data
„Cu viaţa mea apăr viaţa”.
desfăşurării concursului
Situaţia cu rezultatele obţinute la concursul cercurilor tehnico-aplicative
de elevi „Prietenii Pompierilor” - (fişele centralizatoare de arbitraj şi
În termen de cinci zile de la data
fişele de înscriere a echipajelor clasate pe primele trei locuri, băieţi
desfăşurării concursului
(mixte) şi/sau fete).
Situaţia cu nevoile de pregătire prin cursuri pentru anul următor, numeric
şi pe categorii de personal, în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – inspectori de
TERMEN: 01.11.2010
protecţie civilă şi şefi servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă,
respectiv în cadrul Centrelor zonale – personalul de conducere din
administraţia publică locală.
Analiza modului de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor de
Până la data de 03 ale fiecărei luni
pregătire din competenţa nemijlocită.
pentru luna precedentă
Concluziile, propunerile pentru îmbunătăţirea activităţii şi situaţia
TERMEN: 15.06.2010
prezentării personalului din administraţia publică locală, planificat la
TERMEN: 15.11.2010
cursuri în cadrul Centrelor zonale de pregătire
Concluziile, propunerile şi rezultatele obţinute de personalul care se
TERMEN: 15.06.2010
pregăteşte în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii
TERMEN: 15.11.2010
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - CIOLPANI
RAPORTĂRI REFERITOARE LA COORDONAREA
SERVICIILOR VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
(situaţiile se raportează de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniu)

29.

Analiza anuală privind constituirea, încadrarea şi dotarea S.V.S.U.
Analiza va fi însoţită de următoarele documente:
- Situaţie centralizatoare privind constituirea, încadrarea şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
- Situaţia activităţilor preventive desfăşurate de serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă.
- Situaţie centralizatoare privind fondurile estimate, alocate şi cheltuite
pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă (include şi fondurile
prevăzute a fi cheltuite în luna decembrie).
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TERMEN: 01.12.2010
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- Situaţia autospecialelor şi utilajelor de intervenţie redistribuite din
administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene în
administrarea consiliilor locale, a celor intrate în dotare prin cumpărare,
donaţii, sponsorizări sau alte forme de provenienţă şi a celor casate din
dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
30.

Analiza anuală privind constituirea, încadrarea şi dotarea S.P.S.U.

TERMEN: 01.12.2010

40.

DOCUMENTE CE TREBUIE ÎNTOCMITE ŞI TERMENELE DE TRANSMITERE
(situaţiile se raportează de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniu)
Situaţia cu operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă
pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase,
TERMEN: 10.02.2010
care se supun prevederilor HG nr. 804 din 2007 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
Situaţia cu operatorii economici ce se supun prevederilor Legii 92/2003
pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale
TERMEN: 01.06.2010
accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
Notificarea accidentelor la operatorii economici ce se supun HG 804 /
Max. 3 zile lucrătoare de la accident
2007 şi L 92 / 2003.
Situaţia cu operatorii economici care deţin instalaţii de gestionare a
deşeurilor extractivă încadrate în categoria A, conform Anexei III din HG
TERMEN: 30.11.2010
856/2008
Situaţia cu operatorii economici cu risc chimic şi care nu intră sub
TERMEN: 10.02.2010
incidenţa HG nr. 804 / 2007 sau L 92/2003
Situaţia statistică centralizatoare privind construcţiile expertizate tehnic şi
TERMEN: 15.03.2010
încadrate în clasele 1,2 şi 3 de risc seismic
Evidenţa nominală a principalelor baraje hidrotehnice şi lacuri de
TERMEN: 15.03.2010
acumulare
Situaţia cu dotarea existentă pe linie de primă intervenţie CBRN
TERMEN: 15.01.2010
(autospeciale, aparatură, echipamente, complete de decontaminare, etc)
Evidenţa activităţilor de instruire, perfecţionare şi participare la intervenţii
TERMEN: 15.15.2010
(inclusiv participări la testări PUE) a grupelor de primă intervenţie CBRN
Operatori economici sursă de risc nuclear sau radiologic.
TERMEN: 15.04.2010

41.

Localităţile şi populaţia din zonele de planificare în caz de urgenţă.

TERMEN: 15.05.2010

42.

Situaţia stocurilor de substanţe radioprotectoare.
Evidenţa instituţiilor medicale specializate în tratarea bolilor de iradiere şi
capacitatea de spitalizare.
Situaţia statistică a punctelor / raioanelor de decontaminare (personal,
tehnica şi mijloacele de decontaminare, laboratoare chimice, mijloace de
protecţie individuală).
Situaţia fondului de adăpostire şi a punctelor de comandă.
Concepţia şi planul de desfăşurare a exerciţiilor de alarmare publică la
municipiile reşedinţă de judeţ, precum şi pentru exerciţiile cu mai multe
comitete pentru situaţii de urgenţă, mai mulţi operatori economici sursă de
risc şi pentru exerciţiile combinate.
Actualizarea bazei de date SISTEM IA cu modificările privind
amplasarea şi starea de operativitate a mijloacelor de înştiinţare şi
alarmare existente, precum şi completarea sistemului cu echipamente
achiziţionate în cursul anului.
Stadiul actualizării planurilor de evacuare:
- în situaţii de urgenţă;
- în situaţii de conflict armat.

TERMEN: 15.05.2010

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

43.
44.

45.
46.

47.

48.
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TERMEN: 15.05.2010
TERMEN: 15.05.2010
TERMEN: 30.11.2010
TERMEN: 30 de zile înaintea
desfăşurării exerciţiului
TERMEN: la zece zile după
efectuarea modificărilor
TERMEN: 30.11.2010

