NESECRET
Anexa nr. 5
la nr_______ / __.__.2011
RAPORTAREA SITUAŢIILOR CU TERMEN
Nr.
crt.

SITUAŢIA/ACTIVITATEA
Localitate/Instituţie publică/Operator economic
I.

1.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TERMEN

Raportări privind activitatea de avizare-autorizare

Trimestrial
15.03.2011
Structurile de primire turistice autorizate, precum şi cele identificate că funcţionează fără
15.06.2011
autorizaţie de securitate la incendiu.
15.09.2011
01.12.2011
Raportări privind concluziile desprinse din activităţile preventive efectuate la obiective în exploatare şi localităţi
Unităţi sanitare (spitale, dispensare, policlinici, centre de sănătate, etc.).
10.02.2011
Unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor, persoanelor cu
15.03.2011
handicap.
Unităţi de cult (biserici, mănăstiri, depozite de carte religioasă, muzee cu caracter
15.04.2011
religios, chilii, spaţii de cazare, etc.).
Unităţi de cultură (teatre, muzee, biblioteci, case de cultură, case memoriale,
cinematografe, alte construcţii din patrimoniul cultural naţional şi monumente înscrise în
01.05.2011
Lista patrimoniului mondial, etc.).
Unităţi silvice (ocoale, cantoane, operatori economici de prelucrare primară a lemnului,
15.05.2011
depozite de colectare a deşeurilor, etc.).
Unităţi de turism (hoteluri, complexe balneare, vile, cabane, pensiuni) şi de agrement
15.06.2011
(complexe de agrement, restaurante, cluburi, discoteci, etc.).
Obiective cu caracter unicat la nivel naţional sau de importanţă deosebită şi unităţi cu
15.09.2011
grad ridicat de pericol în exploatare.
Unităţi de învăţământ.
15.10.2011
Unităţi de transporturi (aparţinând infrastructurii de transport, aerian, feroviar).
01.11.2011
Clădiri înalte, foarte înalte, hypermarket - uri şi mall – uri.
15.11.2011

11.

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

01.12.2011

12.

Lucrări hidrotehnice cu rol de apărare în caz de inundaţii.

15.11.2011

13.

Adăposturi şi puncte de comandă

01.12.2011

III. Raportări privind supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii
1.

1.

2.

3.
4.

1.
2.

Imediat, pentru manifestările
ce sunt anunţate

Planificarea târgurilor şi expoziţiilor de prezentare.

IV. Raportări privind pregătirea populaţiei pentru intervenţie şi educaţie preventivă
Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe categorii de personal, unităţi 28.02.2011/respectiv
cu 15 zile înainte de
administrativ-teritoriale, instituţii publice şi operatori economici, inclusiv datele de
desfăşurarea
desfăşurare a exerciţiilor de specialitate şi a concursurilor cu tematică de protecţie civilă
activităţilor
şi apărare împotriva incendiilor (document înaintat pentru avizare)
Situaţia cu necesarul 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 protecţie civilă şi şefi servicii
01.11.2011
voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, respectiv în cadrul Centrelor zonale –
personalul de conducere din administraţia publică locală.
Situaţia cu rezultatele obţinute la concursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi În termen de cinci zile
„Prietenii Pompierilor” - etapa localitate (fişele centralizatoare de arbitraj şi fişele de de la data desfăşurării
înscriere a echipajelor clasate pe primele trei locuri, băieţi (mixte) şi/sau fete)
concursului
În termen de cinci zile
Situaţia cu rezultatele obţinute la concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea
de la data desfăşurării
apăr viaţa”- etapa localitate”.
concursului
V. Raportări privind unele evidenţe şi activitatea de palnificare în domeniu
Situaţia statistică centralizatoare privind construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în
15.03.2011
clasele 1,2 şi 3 de risc seismic.
Evidenţa nominală a principalelor baraje hidrotehnice şi lacuri de acumulare.
15.03.2011
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3.
4.
5.
6.

1.
2.

Situaţia fondului de adăpostire şi a punctelor de comandă.
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.
Actualizarea planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor.
Situaţia incendiilor şi situaţiilor de urgenţă produse sau care au afectat clădiri încadrate în
categoria monumentelor istorice, indiferent de destinaţie şi regimul de proprietate, la care
s-au produs incendii ori alte situaţii de urgenţă în anul 2011.
VI. Analize şi evaluări
Sinteza evaluării activităţii de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă desfăşurată în
anul 2011
Evaluarea activităţii de informare preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivel
local.

3.

Evaluarea activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.

4.

Raport privind activitate de coordonare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă.

Inspector de protecţie civilă
Mihai Valeriu
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01.12.2011
la 5 zile după
efectuarea
modificărilor
01.12.2011
01.12.2011

01.12.2011
01.07.2011
01.12.2011
01.07.2011
01.12.2011
15.07.2011
01.12.2011

