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JUDEȚUL BIHOR
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Comuna Oșorhei, sat Oșorhei, nr. 71, județul Bihor, CP:417360. CIF: 4641288, Tel/fax 0259313853, e-mail: primaria.oșorhei@cjbihor.ro

HOTĂRÂREA Nr 19
din 27 februarie 2020
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent comunei Oșorhei pentru anul 2020

Analizând raportul de specialitate nr.2459 din data de 24.02. 2020, întocmit de cadrul
tehnic cu atribuții in domeniul apararii impotriva incendiilor și situatiilor de urgență Gligor Dan,
prin care se propune Consiliului Local al comunei Oșorhei aprobarea Planului de analiza și
acoperire a riscurilor aferent comunei Oșorhei pe anul 2020, judetul Bihor, precum și
Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Oșorhei , înregistrat sub nr.2461 din
24.02.2020,




cap. II, art. 10, lit.d) și h) din Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, modificată și
completată prin Legea nr. 212 din 24 mai 2006 ;
art.15, lit. a) din Legea 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor ;
art. 6, alin 1 din Anexa nr. 1 a O.M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare și structura cadru a Planului de analiza și acoperire a riscurilor.

În baza prevederilor art. 129, alin2, lit d), alin 7, lit h, privind O.U.G. nr. 57/2019, Codul
administrativ .
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor aferent comunei Oșorhei pentru
anul 2020 , conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu
 Instituția Prefectului, Județul Bihor
 Primarul comunei Oșorhei
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana, județul Bihor
 Un exemplar la dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA
ONITA GHEORGHE
CONTRASEMNEAZA
Secretar general al Comunei Oșorhei
MORAR MEDA

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL COMUNEI OSORHEI
Nr. 2288 din 20.02.2020

NESECRET

PLANUL
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
- COMUNA OSORHEI -

APROBAT
ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL
prin Hotararea Nr.19 din 27.02.2020

PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PRIMAR
POP IOAN
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domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă.
Riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta
zona de compentenţă.
Hărţi de risc
4.1. Harta cu riscurile naturale
4.2. Harta cu riscuri tehnologice, biologice, incendiu,

2

Pagina

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

sociale, alte riscuri.
Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării
riscurilor,de reducere a frecvenţei de producere ori de
limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de risc.
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii
unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul
evacuării.
Tabel cuprinzâd obiectivele care pot fi afectate de
producerea unei situaţii de urgenţă(seism, inundaţie,
alunecare de teren, accident tehnologic ete.)
Planuri şi proceduri de intervenţie.
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în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, după caz.
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materiale de apărare existente, modul cum se acoperă
deficitul din disponibilităţi locale şi cu cu sprijin de la
comitetul pentru situaţii de urgenţă ierahic superior etc.
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manipularea GPL Butan Gaz Osorhei
Tabel cu matrialele si tehnica necesare
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CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective

Definiţie :
Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR), reprezintă documentul
care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul teritoriului administrativ al comunei
Oşorhei împreună cu localitatea şi satele aparţinătoare Fughiu, Alparea, Cheriu şi
Felcheriu, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor
respective.
Scopul:
Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor” (PAAR):
asigurarea cunoaşterii, de către toţi factorii implicaţi, a sarcinilor şi atribuţiilor ce le
revin autoritatilor premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă,
- de creare a unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
- de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc
identificat.
Obiective :
Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă,
prin evitarea manifestării acestora, reducerea fecvenţei 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 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.
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Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor


Acte normative de referinţă.

 Legea nr. 481 din 24 noiembrie privind protecţia civilă, modificată şi completată

prin Legea nr.212 din 24 mai 2006 (cap.II,art.10,lit.(d,h);
 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor













(cap.I,art.1,lit.(j) ;
H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.(cap.3,art.14) ;
H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării
principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe
centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă ;
Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 638/2005 şi Ministerului
Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.420/2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări
accidentale ;
Ordinul nr. 1995/2005 / 1160/2006 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor
şi Turismului / Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren ;
Ordinul nr. 684/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia
în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică ;
Ordinul 470/2005 / 1149/2006 al Ministerului Comunicaţiilor şi Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă
specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al M.C.T.I. ;
Ordinul nr.551/1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi
secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în
domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor
agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure ;

5

3.

Dispensarul veterinar Osorhei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
1. Scoala cu clasele I –VIII Osorhei.
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Notă: Asociaţiile, fundaţiile şi alte org. neguvernamentale de interes public şi mass-media participă la îndepl. unor funcţii de spijin potrivit documentelor de constituire şi specificul activităţii acestora.
* - functii de sprijin repartizate prin HG 2288/2004 pentru ministere, organe centrale si organizatii la nivel national
x - functii de sprijin repartizate de catre CJSU pentru servicii publice deconcentrate si organizatii judetene
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Acordarea de ajutoare de primă necesitate,
despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă

11

*

Reabilitatea zonei afectate

10

*

Logistica intervenţiei

9

*

Menţinerea şi restabilirea ordinii publice

8

*

Efectuarea depoluării şi decontaminării

7

*

Asigurarea transportului forţelor şi
mijloacelor de intervenţie, persoanelor
evacuate şi altor resurse
Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la
construcţiile, instalaţiile şi amenajările
afectate
Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele
şi animalele afectate sau evacuate

6

*

Evacuarea persoanelor, populaţiei sau
bunurilor periclitate

5

Căutarea, descarcerarea, salvarea
persoanelor

Comunicaţii şi informatică

Planificarea şi pregătirea resurselor şi
serviciilor

x
x

Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire
şi alte utilităţi

2.

x

Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor
afectate sau evacuate

Ministerul Sănătăţii
Dispensarul uman Osorhei
1.

*

Neutralizarea efectelor materialelor
periculoase

2.

Politia Locala Osorhei

3

*

Localizarea şi stingerea incendiilor

5.

2

*

Prevenirea îmbolnăvirilor în masă

4.

Sectia 5 Politia Rurala Osorhei.

1

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă

1.

Ministerul Administraţiei şi Internelor
Primar Pop Ioan, Comitetul Local pentru
1.
Situatii de Urgenta al Comunei Osorhei.
2. Consiliul Local al comunei Osorhei.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
3.
al comunei Osorhei.

Informarea, înştiiţarea şi avertizarea

FUNCŢII DE SPRIJIN
MINISTERE, ORGANE CENTRALE

Monitorizarea pericolelor şi riscurilor
specifice, precum şi a efectelor negative ale
acestora

Nr.crt.

Structuri organizatorice implicate la nivelul local

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu

1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale
acestora:
A. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi
riscurilor specifice, precum şi ale efectelor negative ale acestora:
 Comitetul Local pentru Sitaţii de Urgenţa
 Primăria comunei Oşorhei
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” Bihor
 Sectia 5 Poliție Rurala Oșorhei
 Polițtia Locala Oșorhei













B. Monitorizarea pericolelor:
factori de mediu, calitatea aerului – inginer de mediu de la primăria comunei Oşorhei
şi de la agenţi economici factori de risc, Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor.
cutremure– inginer de mediu de la primăria comunei Oşorhei şi de la agenţi economici
factori de risc, Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor.
fenomene hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apei – Direcţia Apelor Crisuri
Oradea
principalele lucrări hidrotehnice – administratorul lucrării Hidrocentrale Cluj
starea de sănătate a populaţiei – cabinete medicale locale (Oşorhei, Alparea ,Fughiu)
transportul de substanţe chimice periculoase – Poliţia municipiului Oradea, Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” Bihor
siguranţa în construcţii – biroul urbanism, disciplina în construcţii din cadrul primăriei
comunei Oşorhei, Inspecţia în Construcţii Bihor.
obiectivele economice sursă de risc – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” Bihor
transporturi de materiale explozive militare –
pericole pentru reţele de comunicaţii şi informatice – Serviciul de telecomunicaţii
Oradea
siguranţa alimentelor – Direcţia Sanitar Veterinară Oradea
C. Evaluarea riscurilor specifice:
o îmbolnăviri în masă – Spitalul Municipiului Oradea, Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică Bihor
o epizootii / zoonoze – Direcţia Sanitar Veterinară Bihor, Ocolul Silvic
o căderi de obiecte cosmice – Primăria oraşului Oradea, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana” Bihor
o ameninţări biologice – Spitalul Municipiului Oradea, Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică Bihor
o ameninţări ecologice – inginer de mediu de la primăria comunei Oşorhei şi la
agenţi economici, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor.
D. Evaluarea efectelor negative:
 situaţiilor de urgenţă care s-au produs – Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă
 ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă – conform
responsabilităţilor de monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor
specifice
2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea:
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A. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor:
o pentru populaţie şi salariaţi – Primăria comunei Oşorhei prin Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă, cadru tehnic
o Poliția Locala Oșorhei
o Inspectoratul Şcolar Judeţean prin instituţiile de învăţământ din comuna
Oşorhei.
o Spitalul municipal Oradea, medicii de familie din comună – pentru întrega
populaţie
o Avizier
o Afisor text electronic Primaria Oșorhei
o Publicatii in Revista Focus Oșorhei
B. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice locale Oşorhei
 asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă –
autorităţile administraţiei publice judeţene de specialitate cu
responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana”, Bihor.
 asupra producerii situaţiilor de urgenţă – administratorii agenţilor
surse de risc sau, după caz, administratorii proprietăţilor afectate.
C. Avertizarea populaţiei şi salariaţilor:
o prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică –sirena
electrica, sirenele electronice ( sirena 35 1800 w , sirena 36 2400 w) clopotele
bisericilor din comuna Oșorhei ,autospeciala de Politie Locala prin statie difuzor.





3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor:
pentru intervenţie operativă – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Oșorhei, Centru
Operativ cu Activitate Temporara Osorhei, Serviciul de Permanenta Osorhei
prin punerea la dispoziţie a unor resurse materiale şi umane conform „Planului de
apărare impotriva inundaţiilor, gheturilor si poluarilor accidentale”, „Planul de Evacuare”,
„Planul de analiza si acoperire a riscurilor”,
asigurarea finanţărilor măsurilor de protecţie – buget local, buget C.J. conf.„ Planului de
asigurare cu rezurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de
urgenta”.
4. Comunicaţii şi informatică:
o asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii - informatică pentru
managementul situaţiilor de urgenţă – Romtelecom Oradea, RDS & RCS
o asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale – Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
o refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii – operatorii de telefonie
fixă şi mobilă din zonă.
5. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor:
 căutarea-salvarea prin structuri operative specializate – Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Bihor
 spitalizare şi triaj medical – Spitalul municipal Oradea, dispensarele,
medicii de familie Oșorhei
 transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice –
Serviciul de ambulanţă Oradea
 căutarea şi salvarea persoanelor – Svsu Oșorhei
 Poliția Locala Oșorhei
6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate:
 asigurarea persoanelor cu funcţii de conducere din primăria
comunei Oşorhei – Sectia 5 Poliţia rurala Oşorhei
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asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare – Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă
evidenţa persoanelor evacuate
asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate – conform
„Planului de evacuare”
instalarea taberelor de evacuaţi – conform „Planului de evacuare”
recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate – conform „Planului de
evacuare”
evacuarea animalelor - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
împreună cu medicul veterinar
evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de
patrimoniu – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
evacuarea şcolilor, grădiniţelor – ministerele care au în subordine
astfel de instituţii în cooperare cu Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă
securitatea şi paza zonelor evacuate – Sectia 5 Poliţia rurala
Oşorhei, , Poliția Locala Oșorhei
controlul circulaţiei – Sectia 5 Poliţia rurala Oşorhei
evacuarea fondului arhivistic – compartimentul arhivă din cadrul
primăriei comunei Oşorhei

7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă:
o suplimentarea capacităţii de spitalizare – Spitalul municipiului Oradea
o acordarea asistenţei medicale de urgenţă – Spitalul municipiului Oradea
o asigurarea de medicamente şi instrumentar medical – Spitalul municipiului
Oradea, Direcţia de Sănătate Publică Bihor.
8. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă:
 stabilirea dimensiunilor şi condiţiilor de carantină – medicul de familie,
Spitalul municipiului Oradea, Direcţia de Sănătate Publică Bihor,
Direcţia Sanitar Veterinară Bihor,
 securitatea şi paza perimetrului zonei de carantină – Sectia 5 Poliţia
rurala Oşorhei, Poliția Locala Oșorhei
 măsuri profilactice – Spitalul municipiului Oradea, Direcţia de Sănătate
Publică Bihor, Direcţia Sanitar Veterinară Bihor
9. Localizarea şi stingerea incendiilor:
o localizarea, limitarea propagării incendiilor şi lichidarea consecinţelor
incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Ugenţă „Crisana” , Bihor, Poliția
Locala Oșorhei
o localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier - Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana”
Bihor, Ocolul Silvic Bihor.
10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase:
 stabilirea perimetrelor de securitate – echipele NBC din cadrul
formaţiunilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana” ,
conducătorii instituţiilor sursă de risc afectate
 evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de
securitate – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana”
 intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a
efectelor materialelor periculoase –agenţii economici care au utilaje
specifice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana” .

9

11. Asigurarea transporturilor forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor
evacuate şi altor surse:
o asigurarea transportului urban pentru realizarea evacuării – agenţi economici
şi privaţi care deţin mijloace de transport în comun,
o stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele
afectate, în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă – Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crisana” , prin Planul de evacuare
o realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru
efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă –
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crisana” , prin Planul de evacuare
o asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate – agenţii
economici de stat sau privaţi care deţin mijloace de transport în comun şi
transport de materiale din zonă, stabiliţi prin Planul de evacuare
o supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto – Serviciul circulaţie din
cadrul Poliţiei municipiului Oradea, Sectia 5 Politia rurala Osorhei
o controlul şi evidenţa autoevacuării – serviciul de evidenţă informatizată a
persoanei Bihor.
o transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă
necesitate în situaţii de urgenţă - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crisana” , Primaria Osorhei
o transportul forţelor şi mijloacelor pentru intevenţie operativă la lucrări de
gospodărire a apelor - Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor.

12. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile,
instalaţiile şi amenajările afectate:
 evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de
intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă
pericol public – Biroul urbanism din cadrul primăriei comunei Oşorhei,
Inspectoratul în Construcţii Bihor.
 nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie
de primă urgenţă - Biroul urbanism din cadrul primăriei comunei
Oşorhei, Inspectoratul în Construcţii Bihor.
 Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi
amenajările afectate – instituţiile publice, la obiectivele din subordine/
coordonare.

13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau
evacuate:
o asigurarea apei şi hranei pentru persoane:
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz –
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă –
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.
o asigurarea apei şi hranei pentru animale – Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă, prin Direcţia Generală pentru Agricultură şi Industrie Alimentară
Bihor.
o verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru
persoanele evacuate sau afectate – cantina din tabăra de sinistraţi şi
restaurantele de pe teritoriul administrativ.
14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate:
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 asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei şi cazării
populaţiei în adăposturi colective – Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă prin spaţiile de cazare stabilite în Planul de evacuare, şcoli,
hoteluri, la rude neafectate, prin Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crisana” (se pot ridica corturi, cu sprijinul M.Ap.N.)
15. Asigurarea energiei pentru iluminat şi alte utilităţi:
- asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de
răspuns la urgenţă, pentru minim 72 de ore – conducătorul
/administratorul fiecărei facilităţi
- asigurarea energiei electrice – S.C. Electrica Nord-Vest S.A. Oradea
- refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi
distribuţie a energiei electrice - S.C. Electrica Nord-Vest S.A. Oradea
16. Efectuarea depoluării şi decontaminării:
 supravegherea gradului de contaminare în perimetrul
raioanelor de intervenţie – Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crisana”, agenţii economici ce dispun de aparatură
dozimetrică de supraveghere.
 aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor
poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei
populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie –
Detaşamentul de pompieri Oradea, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crisana”.
 efectuarea depoluării şi decontaminării – eşaloanele
superioare pentru agenţi economici din subordine/coordonare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Sistemul de
Gospodărire a Apelor Bihor, Inspectotarul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crisana”.
 stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de
contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea
teritoriului comunei – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crisana”, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor.
 stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi
depoluării – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana”,
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
 asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum
şi amaterialelor necesare pentru realizarea decontaminării
populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor – eşaloanele superioare
pentru
agenţi
economici
din
subordine/coordonare,
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Bihor, Sistemul de
Gopspdărire a Apelor Bihor, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crisana” şi la solicitarea Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, personalul din unităţile specializate ale
M.Ap.N., cu materialele necesare, puse la dispoziţie de M.A.I.
prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana”.
 supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor
asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei
– Spitalul municipal, Direcţia de Sănătate Publică Bihor.
 efectuarea decontaminării populaţiei – la solicitarea
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, personalul din
unităţile specializate ale M.Ap.N., cu materialele necesare,
puse la dispoziţie M.A.I. prin Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crisana” .
 supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi
rural, evaluarea efectelor şi realizarea decontaminării – în
mediul rural, prin duşuri organizate în corturi sau săli speciale,
de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crisana”
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 supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului
forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte
asupra oamenilor şi animalelor – serviciul agricol şi cadastru
din cadrul Primăriei comunei Oşorhei, Direcţia Generală pentru
Agricultură şi Industrie Alimentară Bihor, Ocolul Silvic Bihor,
Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Bihor.
 decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor – serviciul agricol şi
cadastru din cadrul primăriei comunei Oşorhei, Ocolul Silvic
Bihor, Inspectorarul Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic,
 supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea
efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor,
realizarea decontaminării – serviciul agricol şi cadastru din
cadrul Primăriei comunei Oşorhei, Direcţia Generală pentru
Agricultură şi Industrie Alimentară Bihor, Ocolul Silvic Bihor,
Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Bihor.
 realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi
animale – serviciul agricol şi cadastru din cadrul Primăriei
comunei Oşorhei, Direcţia Generală pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară Bihor, Direcţia Sanitar Veterinară Bihor.
 supravegherea gradului de contaminare, evaluare efectelor
asupra mediului şi poluarea cursurilor de apă – inginerul de
mediu din cadrul Primăriei comunei Oşorhei, Direcţia Apelor
Crişuri Bihor.
17. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice:
o menţinerea şi restabilirea ordinii publice – Poliţia Locala Osorhei, Poliţia
municipiului Oradea,Postul de Politie comunal Osorhei , oameni de ordine
stabiliţi de primar,
o menţinerea ordinii publice – Sectia 5 Politie rurala Osorhei, Politia Locala
Oșorhei
o sprijin logistic pentru stabilirea ordinii publice – Consiliul local Oşorhei,
Ministerul Apărării Naţionale prin Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă
o stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei – compartimentul
juridic şi contencios administrativ din cadrul Primăriei comunei Oşorhei

18. Logistica intervenţiilor:
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin:
- pentru consiliul local – fiecare organ de specialitate al administraţiei locale pe
domeniul lui de activitate, precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine în
cooperare cu eşaloanele din judeţ.
- pentru agenţi economici – eşaloanele imediat superioare şi consiliul local.
19. Reabilitarea zonei afectate:
- restabilirea stării provizorii de normalitate – Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Consiliul Judeţean şi celelalte ministere(instituţii) pentru obiectivele din
coordonare/subordonare, pe domeniile de competenţă,
20. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri, asistenţă socială şi
religioasă:
 acordarea de ajutoare umane de primă necesitate pentru populaţia afectată –
se stabilesc de Consiliul Judeţean, Inspectoratul judeţean pentru situaţii de
urgenţă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.
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 asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10.000
de victime, prin resurse şi infrastructură proprie – Crucea Roşie de la municipiul
Oradea.
 acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, agenţi
economici şi instituţii – Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei,
Consiliul Judeţean Consiliul local, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale.
 stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială – compartimentul de
asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Oşorhei
 acordarea asistenţei religioase şi sociale – organizaţiile religioase legal
constituite cu reprezentanţi în cadrul comunei Oşorhei, cu sprijinul Direcţiei
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al judeţului Bihor.
 acordarea asistenţei psihologice –compartimentul de asistenţă socială din
cadrul Primăriei comunei Oşorhei

CAPITOLUL II.
CARACTERISTICILE LOCALITĂŢII
Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief.
a) Suprafaţă, vecinătăţi;
Din cele 5 asezari care alcatuiesc in prezent comuna Osorhei, primele care au fost atestate
documentar sunt Alparea, Cheriu si Felcheriu, atestarea lor datand in jurul anilor 1202-1203. In
anul 1236 sunt atestate documentar si satele Osorhei si Fughiu.
Localitatea Oşorhei se situează de-a lungul drumului naţional DN1 Oradea – Cluj-Napoca, la 8
km Est de municipiul Oradea si este localitatea resedinta de comuna.
După 1990 nu s-a semnalat o dezvoltare deosebită a localităţii Osorhei, ea păstrând în
continuare funcţiile de bază şi anume cele agricole ( cultura cerealelor, creşterea animalelor )
precum şi cea de cazare a activilor locali şi industriali cu locul de muncă în alte localităţi. Se
remarcă dezvoltarea unor unităţi de producţie de mică capacitate.
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Vecinătăţi: în partea de Nord se învecinează cu municipiul Oradea, prin cartierul Podgoria,
la vest tot cu municipiul Oradea şi satul Rontău aparţinând comunei Sânmartin, la Sud cu satul
Sântelec aparţinând comunei Hidişelul de Sus, la est cu comuna Săcădat, la Sud Est comuna
Copăcel prin satul Sărand.
Suprafata comunei este de 6492.61 ha
Localitatile componente ale com. Osorhei sunt: Osorhei, Alparea, Cheriu, Felcheriu si
Fughiu. Suprafetele agricole, total 4061,29 ha din care :
 arabil – 3233,26 ha
 pasuni – 741,93 ha
 fanete – 399,93 ha
 vii – 16,05 ha
 livezi – 70,05 ha
Suprafete neagricole,total 1684,10 din care:
 paduri – 1244,47 ha
 ape – 155,54 ha
 drumuri – 203,10 ha
 neproductiv – 80,99 ha.
b) Forme de relief,specificităţi, influenţe;
Terenul pe care s-a dezvoltat localitatea se afla la o altitudine de 140-150 m. Acesta
face parte din bazinul hidrologic al Crisului Repede.
Prin localitate trece Valea Tasadului.
Temperatura medie anuala oscileaxa intre 10-11 grade Celsius fiind favorabila
dezvoltarii culturilor agricole.
Incadrarea localitatii Osorhei este definita in planul de amenajare teritoriala a judetului
Bihor, aceasta avand profil industrial, agricol si rol de cazare a activilor cu loc de munca in
municipiul Oradea (avand in vedere Zona Metropolitana a municipiului Oradea din care face
parte si comuna Osorhei).
Atat comuna Osorhei cat si localitatea resedinta de comuna intra in aria de polarizare a
municipiului Oradea (Zona Metropolitana Oradea).

c) Caracteristici pedologice ale solului.
Solurile, din punct de vedere al utilizarii agricole , sunt variate. Sunt prezente solurile
nisipoase slab productive dar si cele de o calitate ridicata. Aflata intr-o stansa legatura cu
clima, relieful si solurile, vegetatia comunei este caracteristica zonelor de silvostepa, care
face trecerea spre zona padurilor adica pajustile se imbina cu palcuri de padure. Pasunile
sunt locul ideal pentru ciuperci, arbusti, porumbar, soc si mure.
Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice.
regimul climatic, specificităţi, influenţe;
Clima continental-moderată se află sub influenţa maselor de aer vestice, mai umede
şi mai răcoroase. Temperatura medie anuală variază între 6° şi 10,5°C,cu minima absolută de 29,20°C înregistrată la data de 24.01.1942 şi maxima absolută de 40°C înregistrată la data de
21.08.2000, iar cantităţile precipitaţiilor căzute cresc de la vest spre est, fiind cuprinse între 500
şi 1.200 mm.

regimul precipitaţiilor
Cantitatea de precipitatii are valoarea de 600-750 mm/an fiind aduse de vanturile
dinspre Nord si Sud – Vest, Cu maxime in luna iunie si minime in ianuarie.


temperaturi
În ceea ce priveste temperatura medie multianualã, aceasta are valori invers
proportionale cu altitudinea. Pe cursurile superioare ale râurilor, situate în zona montanã, s
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au înregistrat valori în zonele de deal temperatura medie multianualã a oscilat între 8-10˚C
Din datele de observatie s-a observat cã producerea fenomenelor de înghet are loc cu o
frecventã de 90-100%. Aparitia si disparitia fenomenelor de înghet este dictatã de tipul
maselor de aer care se instaleazã deasupra teritoriului. Astfel, dacã la sfârsitul toamnei
teritoriu este invadat de mase de aer de origine arcticã, aparitia fenomenelor de înghet
poate avea loc în prima decadã a lunii noiembrie în regiunea muntoasã a bazinului
hidrografic, si în a doua sau a treia decadã a lunii noiembrie în zona de dealuri si câmpie. În
conditiile actiunii maselor de aer de origine atlanticã, mai calde si mai umede, aparitia
fenomenelor de înghet este întârziatã sau, uneori, pot sã nici nu aparã

fenomene meteorologice extreme (furtuni, tornade, etc.).
În august 2004 s-a produs o furtună ce a adus pagube mai mari, a rasturnat turnul
bisericii ortodoxe din satul Alparea si a luat ţiglele de pe acoperişul mai multor case.

Secţiunea a 3-a. Reţeaua hidrografică.
a) cursuri de apă, debite normale, creşteri înregistrate -vîrfuri istorice;
Comuna este strabatuta de râul Crişul Repede, valea Tăşad şi valea Bonor.
b) lacuri de acumulare-suprafeţe, volume;
c) caracteristici pedologice;
În această zonă domină o textură lutoasă, luto-argiloasă a solului, predominând
solurile brune. Sunt prezente solurile nisipoase slab productive dar si cele de o calitate
ridicata. Aflata intr-o stansa legatura cu clima, relieful si solurile, vegetatia comunei este
caracteristica zonelor de silvostepa, care face trecerea spre zona padurilor adica pajustile se
imbina cu palcuri de padure. Pasunile sunt locul ideal pentru ciuperci, arbusti, porumbar, soc
si mure.
d) lacuri, iazuri-suprafeţe, adâncimi;
e) acumulări piscicole-suprafeţe;
f) amenajări hidrotehnice-diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor.
Lucrari hidotehnice de aparare si caracteristici tehnice: dig mal stang Crisul Repede L=3,2
km; h=2m I=3m. Baraj Tasad V=0,75mil.mc. Malul râului Crişul Repede fiind indiguit reprezinta
o măsură de prevenire a inundaţiilor.S-a realizat un baraj, lângă cursul râului Crişul Repede, ce
este administrat de Direcţia Apelor Crişuri.

Secţiunea a 4-a. Populaţie.
a) numărul populaţiei
următoarele date:
Satul
Oşorhei
Alparea
Cheriu
Felcheriu
Fughiu
Total

În anul 2011 în urma recensământului au fost înregistrate

Număr locuitori
3023
1067
836
379
960
6265

Nr. gospodării
922
326
235
142
341
1966
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Cladiri
969
366
271
198
359
2163

Camere mp
55005
23520
14051
8537
18736
119848

b) structura demografică
Etnia

Român

Maghia
r

Rrom

ucrain
ean

Srab

Slovac

Evreu

Italian

Alte

Nedecl
arat

Total

Nr.
popula
ţie

4195

1174

738

1

1

15

6

2

2

131

6265

După religie, populaţia comunei se prezintă astfel:
Religie
Ortodoxa
Romano-catolica
Greco-catolica
Refromata
Unitariana
Baptista
Penticostala
Adeventista de ziua a saptea
Crestina dupa Evanghelie
Martorii lui Iehova
Alte religii
Fara religie
Nedeclarat

Nr. populaţie
3493
383
19
677
6
437
1004
72
8
3
10
12
141

c) mişcarea naturală:
Densitatea populaţiei – 90,48 locuitori/km2.

Secţiunea a 5-a. Căi de transport.


căi de transport rutiere;

Localitatea Oşorhei, reşedinţa de comună, s-a dezvoltat de-a lungul drumului naţional
DN1 drum care constitue şi strada principală.
Străzile secundare sunt puţine ca număr şi în majoritate se ramifică din strada principală
DN 1.
În centrul localitătii, din drumul national se racordează drumul comunal DC – Copacel
din care se ramifica drumul comunal DC 86 Oşorhei – Alparea
Tot din drumul national, langa piata particulara auto, se ramifica DC 44 Oşorhei –
Fughiu
Lungimea totală a străzilor este de 15,2 km din care jumătate 5,1 km sunt modernizaţi,
8 km numai împietruiţi şi 2,1 km amenajaţi.,urmand a se asfalta in primavara anului 2020 . peste
6 km de strada.
Apropierea localităţii Oşorhei de municipiul Oradea, la 8 km, influentează în mare
măsură circulatia de tranzit a localitătii.
Strada principală şi străzile aferente drumurilor comunale au câte două benzi de
circulatie. Străzile laterale au lătimi variabile.
Drumul naţional are şi acostamente pentru benzi de accelerare si decelerare.
Circulaţia pietonală se desfăşoară de-a lungul străzilor principale pe trotuare, în mare
parte amenajate. Străzile secundare nu au trotuare amnenajate.
Strada principală (DN1) cu zona de ramificaţie Oşorhei – Copăcel prezintă o inflexiune
de 3 curbe succesive, având raze sub 300 m ceea ce micsorează gradul de sigurantă. În
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aceasta zona se impun restrictii de viteza.
Un alt punct critic privind circulatia in localitate se afla pe drumul comunal DC 51 A în
zona de trecere la nivel cu calea ferată Oradea-Bucureşti. Această trecere este rezolvată între
două curbe cu raza de 50 m cu vizibilitate redusa.fiind dotata cu bariera electrica ,sonora si cu
brat iluminat intermitent.
În ceea ce priveşte transportul în comun, acesta este rezolvat cu autobuze pe DN1. În partea de
sud, unde localitatea este tranversată de linia dublă CFR Oradea - Bucureşti este amenajată staţia de
călători.
 Drumul national DN 1, E60 străbate comuna pe o distanţă de 8km.
 Drumul comunal DC 44 Fughiu – Husasau de Cris 4,5km
 Drumul comunal DC 54 Oradea – Felcheriu 8 km
 Drumul comunal DC 86 Oradea, Cheriu, Felcheriu 8km
 Drumul judeţean DJ 767 Oşorhei – Copăcel 14 km



căi de transport feroviare-triaje, tuneluri.
În domeniul transporturilor principale, amintim statia SNCFR in suprafata de 3,10 ha si
statie de autobuze pe DN1.
aeriene-aeroport, aerocluburi.
Populaţia este deservită de aeroportul municipiului Oradea.



reţele de conducte magistrale-gaze, petrol şi produse petroliere -

Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică.
 activităţi industriale ale comunei sunt::

Principalele unitati industriale si construcţii care îşi desfăşoară activitatea in localitate sunt:
l. A&B REMORCI UTILAJE SRL - comert cu autoturisme si autovehicule
AUTO-SERVICE BIANCA SRL- Transporturi rutiere de marfuri
COLOR TYPE SRL- Alte lucrari de tipografie
DANTIROMA SRL - Comert cu ridicata a combustibililor solizi
DECORAMA SRL - Intermedieri in comert. cu mobila
DIMACRO CONS SRL - Comert cu ridicata a materialului lemnos
DISTINCT COMIMPEX - Fabricara produselor de morarit
ENERGETICA NORD VEST SA - Lucrari de instalatii electrice
ERPALCONS SRL - Extractia pietrisului si nisipului ,statie betoane.
IRIGAZ SRL - Comert cu ridicata a combustibililor solizi
PLUTO SERVICII SRL - Fabricare produselor metalice
BUTANGAZ ROMANIA - Depozitare si distribuire gaze imbuteliate (obiectiv
SEVESO)
 DAMORE PROD SRL, Alparea
 FILARO, Fughiu













b) depozite/ rezervoare, capacităţi de stocare
 Rezervor de apa situat langa Primarie 50mc.
c) exploatări miniere, petroliere, balastiere
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d) fondul funciar, terenuri agricole, suprafeţe împădurite

Suprafaţa totală conform balanţei este de:
Arabil
2995
ha

Pasune
977 ha

Fanete
452 ha

Vii
4 ha

Livezi
17 ha

Paduri
1242
ha

Ape
178
ha

Drumuri
202 ha

Constructii
345 ha

Alte
80 ha

e) cresterea animalelor; preponderent creşterea de păsări, bovine, porcine,
cabaline.ovine.
f) turism / capacităţi de primire turistica 3 moteluri Miniparadis, Fantazia si Krinon.
In vecinatatea localitatii Alparea se afla Situl Natura 2000 “Padurea de la Alparea” si
tot aici Rezervatia Naturala “Padurea de narcise din Osorhei”, avand urmatoarele
caracteristici :
 Suprafata : 402 ha
 Regiune biogeografica : continentala
 Habitate : - paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
- paduri de foioase
 Specii amfibieni si reptile : bombina bombina
 Flora si fauna : - rona dalmatina
- narcissus poeticus ssp. Radiiflorus
 Activitati in interiorul teritoriului:
-management forestier general
-modificarea practicilor de cultivare
 Organism responsabil pentru managementul sitului : Directia Silvica

Oradea.

Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale.
Instituţii

Date generale
 Scoala Gimnaziala AUREL POP Oșorhei institutie cu personalitate juridica cu un numar
de 3 corpuri de cladiri cu urmatoarele adrese:
1.centru nr. 416 cu doua corpuri in care isi desfasoara activitatea un numar de 24 cadre
didactice, 2 persoane didactic auxiliar si 3 nedidactic. Intr-un corp de cladire se pregatesc un
numar de 122de elevi ciclul primar si 139 de elevi ciclul gimnazial;
2. str. Mica nr. 589 in care isi desfasoara activitatea un numar de 4 cadre didactice si 2
nedidactic, aici invatand un numar de 83 de elevi din ciclul primar;
Structuri:
1. Scoala primara nr.1 Alparea nr. 23 cu un corp de cladire in care functioneaza 1 cadru
didactic, si 22 de elevi ciclul primar;
2. Scoala primara nr.2 Cheriu nr. 154 cu un corp de cladire in care functioneaza 2 cadre
didactice, unul nedidactic si 34 de elevi ciclul primar;
3. GPP Nr.1 Osorhei nr.452 si 589 ( 2 corpuri de cladire ) in care functioneaza 5 cadre
didactice, si 112 prescolari;
4. GPN Nr.2 Alparea nr.23 ( acelasi corp cu scoala) este nefunctionala.
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5. GPN Nr.3 Fughiu nr.264 ( corpul nou de cladire ) in care functioneaza 1 cadru didactic,
unul nedidactic si 26 prescolari;
6. GPN Nr.4 Cheriu nr.154 ( acelasi corp cu scoala) in care functioneaza 1 cadru didactic, si
16 prescolari;
7. GPN Nr.5 Felcheriu nr.48 ( un corp de cladire) este nefunctionala.

 Spatii in chirie :
C.M.I. CARANFIL ELENA SRL
C.M.I. DR. DUDAS EDITH
C.M.I. DR. FARCAS MARIUS

Osorhei nr. 390
Osorhei nr. 384
Osorhei nr. 384

CAPITOLUL III.
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale.
a.) fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, tornade, secetă, îngheţ, etc.)
Principalele cursuri de apa din Felcheriu sunt paraul Tasad cu afuentul Valea Gruietului si Valea
la Poiana cu afluentii Valea Sarandului, Valea Tocilelor si Valea Viezuristei. Aceste vai si-au
creat albii adanci prin saparea depozitelor argiloase ale teraselor pana la depozitul de terasa.
Dintre riscurile naturale previzibile sunt prezente scurgerile torentiale si eroziunile pe versanti la
sudul localitatii. Este afectata pasunea. In aceste zone se impun amenajari antierozionale,
amenajarea malurilor si praguri de fund. Pe paraul Tasad, care este amenajat nu sunt probleme,
dar se impune intretinerea lucrarilor.
In Alparea paraul Tasad si-a creat albia in pozitele terasei a II-a, pe care este asezata
localitatea. In extravilan paraul a fost regularizat,in vara anului 2019 .
Localitatea Fughiu este asezata pe terasa de lunca de pe malul stang al Crisului Repede.
Atat in intravilanul cat si extravilanul localitatii riscurile naturale previzibile sunt legate de
terenurile inundabile. La ploi abundente se inunda pasunea si zona cu case de langa stalpul de
400 Kv ( sunt afectate cca. 24 case). Pentru inlaturarea acestor fenomene se impune refacerea
canalelor la profilul initial, iar in zona caselor in anul 2018 au fost executate santurile stradale
care se preia si apele din canal. De asemenea, ca sistemul sa functioneze, se impune ca in
aval canalul sa se decolmateze. In zonele zonele joase ale pasunii se poate face oumplere cu
material nisipos si sol vegetal rezultate din executia lucrarilor hidotehnice. In zonele sinuoase
ale Crisului Repede se produc eroziuni de mal. Pentru stoparea acestora sunt necesare lucrari
de aparare mal provizorii prin anrocamente.
Localitatea Cheriu este situata pe terasa a III-a erodata lateral de valea Bonorului,
neregularizata si colmatata care si-a creat propria albie. La ploi abundente inunda si afecteaza
terenuri agricole. Se impun lucrari de regularizare, decolmatare si amenajare maluri.
Extravilanul localitatii Osorhei este stabatut de raul Crisul Repede cu cei doi afluenti
paraul Tasad si paraul Bonorului, care strabat si intravilanul in extremitatea vestica. Pe Crisul
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Repede s-a executat, dar nu finalizat, lucrari hidotehnice cu un lac de acumulare la Fughiu si
rectificare albiei. Digul de aparare executat pe malul stang cu ocazia lucrarilor hidrotehnice,
prezinta in partea centrala portiuni cu cote mai joase care la ploi abundente pot produce
inundatii care afecteaza terenuri agricole si gradini. In zona de lunca a Crisului Repede, pe maul
stang au fost executate canale care preiau apele provenite dinstre terasa a II-a. La aceste
canale se impun lucrari de decolmatare si intretinere. In zonele in care nu sunt executate diguri
de aparare sunt necesare lucrari de aparare mal prin blocuri de piatra. Dintre riscurile naturale
previzibile se remarca in zonele puternic meandrate, eroziuni de mal. Acesta afecteaza gradini.
Zonele regularizate si cele neregulatizate sunt colmatate, din acest motiv, la ploi abundente se
porvoaca inundatii in zonele limitrofe DN 1. Prin inundare se afecteaza pasunea, terenurile
agricole si case. In anul 2019 au fost efectuate lucrari de decolmatare a vaii Tasadului pe toata
lunigimea si amenajarea in zona neregularizata. Paraul Bonar a fost regularizat partial de la E
60 spre Crisul Repede. Acesta este colmatat. La ploi abundente provoaca inindatii in zona de
lunca cate 10 m de o parte si de alta a albili si portiunea dintre C.F. si E 60. Inundatiile
afecteaza terenuri agricole. Valea din partea estica a localitatii colecteaza apele de precipitatii
din zona C.F. si pasune si afecteaza prin aluvionare soseaua E 60 si gradinile cetatenilor. Are o
protiune regularizata. Se impun lucrari de regularizare in dreptul; gradinilor cu o sectiune care sa
preia toate apele. De asemeanea se impune decolmatarea vaii pe portiunea gradinilor.
O situatie creata prin lucrarile de modernizare a soselei E 60 in localitatea Osorhei este cea
legata de scurgerea apelor pluviale prin santurile perimetrale acesteia.

a1.) Inundaţii
Aparitia inundatiilor se datoreaza in primul rand unor factori legati de conditiile climatice
care genereaza cantitati mari de precipitatii. Constructiile hidrotehnice efectuate fara a se
cunoaste suficient de bine probabilitatea de aparitie a nivelurilor debitelor maxime pot pune in
pericol comunitatea din aval producand pagube economice, efecte sociale negative si efecte
ecologice negative.
Există posibilitatea producerii de inundaţii în urma ruperii barajelor de la Tileagd, Drăgan si
Lugaş . În acest scop s-a întocmit Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
poluărilor accidentale avizat de Apele Române şi Planul de evacuare în caz de inundaţii
avizat de Inspectoratul pentru Sitautii de Urgenta “Crişana”.
In situatia ruperii Barajului Dragan timpul de ajungere a viiturii la Osorhei este de 3 ore si 25
min iar la Fughiu timpul de ajungere a viiturii este de 3 ore si 15 min; In cazul in care Barajul
Tileagd s-ar rupe timpul de ajungere a viiturii este de 50 min la Fughiu si 1 ora la Osorhei.
In cazul ruperii Barajului Lugas timpul de ajungere a viiturii este de 2 ore pentru Osorhei si de 1
ora si 50 min pentru Fughiu. In timpul inundatiilor se desfasoara actiuni de evacuare fiind
necesare masuri de protectie medicala si asigurarea de spatii corespunzatoare instalarii
taberelor de sinistrati. Zona stabilita in cazul de fata pentru evacuarea populatiei si a bunurilor
materiale este pasunea din staul Alparea.
a2.) Furtuni, tornade, secetă, îngheţ etc.
Manifestari de fenomene periculoase au existat pe raza comunei in august 2004
producandu-se o furtună ce a adus pagube mai mari, a rasturnat turnul bisericii ortodoxe din
satul Alparea si a luat ţiglele de pe acoperişul mai multor case. Aceste fenomene in momentul
de fata sunt previzibile datorita transmiterii atentionarilor meteorologice din timp de catre
Administaria Nationala de Meteorologie fiind vizate intervalele orare de producere si zonele
afectate cu mentiunea de cod : rosu, portocaliu sau galben. In acest sens se iau masuri la nivel
local, anuntarea populatiei prin utilizarea panourilor de afisaj din localitati.

Pentru sezonul rece s-a intocmit Programul de dezapezire, combaterea poleiului si a altor
fenomene meteorologice periculoase tinandu-se cont de Ordinul Prefectului si prevederile
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Ordinului Ministrului Transporturilor Construtiilor si Turismului nr 1945-14.11.2005 si al
Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1265/17.04.2006 pentru aprobarea reglementarii
tehnice ‘’Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice’’, indicativ
ADN 525-2005.

b.) Incendii de pădure.
Suprafata impadurita a comunei este de 1242 ha.
Incendiul este o ardere initiate de o cauza bine definite, cu sau fara voia omului, scapata
de sub control, in urma careia se produc pierderi materale si pantru a carei intrerupere si
lichidare este necesara o interventie cu mijloace adecvate. La incendiile de padure
combustibilul principal este format de masa de arbori, indifferent daca sunt verzi sau uscati.
Incendiile de padure se dezvolta in timp scurt, luand proportii mari, in cazul izbugnii pe pante
abrupte, pe timp de vant, ori al observarii cu intarzaiere sau accidentale.
Exista riscul propagarii incendiilor de padure in Alparea si Felcheriu si la gospodariile
invecinate.

c.) Avalanşe.
Nu e cazul.
d.) Fenomene distructive de origine geologică.
D1.) cutremure.
Un cutremur este reprezentat de o neasteptata vibratie a pamantului, cauzata de
separarea si deplasarea placilor tectonice sub supafata pamantului. Cutremurele, in functie
de intensitate, pot avea ca efect prabusirea cladirilor si podurilor, intreruperea liniilor de
telecomunicatii si de electricitate, producerea incendiilor, exploziilor si alunecarilor de teren.
Extras
(Legea nr. 575/22.10.2001)
ANEXA 3 cu unitatile administrativ-teritoriale urbane amplasate in zone pentru care
intensitatea seismica este minim VII (exprimata in grade MSK)
Nr.
crt
22.

Judetul

Unitatea administrativ teritoriala

BIHOR

ORADEA

Intensitatea seismica exprimata in
MSK
VII

Din punct de vedere al zonarii seismice, comuna Osorhei se situeaza intr-o zona cu
potential seismic mediu si redus fata de zonele adiacente epicentrului.
In ceea ce priveste caracteristicile fondului construit, facem mentiunea ca riscul la cutremur
al unei constructiise poate evalua doar in urma efectuarii unei expertize tennice, dar parametrii
in functie de care acest risc poate creste sunt :
 vechimea cladirii
 regimul de inaltime
 zona seismica
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d2.) alunecări de teren.
Alunecarile de teren reprezinta alunecarea unor straturi de pamant aflate la suprafata
solului peste cele de dedesupt sau desprinderea unor bucati masive de sol si pietre. Alunecrtile
de teren sunt provocate si se asociaza de cele mai multe ori cu alte dezastre cum ar fi furtunile
locale puternice provocate de rauri, defrisari masive, caderi de ploi abundente, topirea brusca a
zapezii, eroziunea solului sau cutremure, putand, de asemenea, sa se produca in zone aflate
sub un strat gros de zapada.
Acest fenomen s-ar putea produce în zona Podgoria, putând fi afectate gospodării şi
teren agricol. Cei afectaţi de acest fenomen vor fi evacuaţi şi vor fi cazaţi în tabăra de sinistraţi
(schema taberei de sinistraţi – anexa 10), zona Alparea si zona Felcheriu.

Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice.

 Industriale.
Menţionăm : Braconi Srl din Osorhei nr. 640 fabrica de incaltaminte
Filaro Srl din satul Fughiu,nr 205 producere de sapunuri, detergenti
Sc. Decorom din Osorhei nr. 316 fabrica de mobila
Damore Prod din sat Alparea nr. 259 fabrica de incaltaminte
Color Type Srl din Osorhei DN 1 alte lucrari de tipografie
Lista substante Color Type:
Xilene
2-methoxy-1-methylethyl
Etolbenzen
2,4 toluilen
Toluene
Alcool butilic
Isopropanol
Ethyl acetate
n-butyl acetat
iso- butil acetat
acid glicolic-n-butil ester
napha
dipentan
disobutilcetona
solvent nafta
butoxietanol
ftalat de butil
metilisobutilcetona
n-metil-2-pirrolidone
etandiol
derivati de benzotriazol
sebacat de pentametil piperidil
octil izotiazoliona
octan
1,2,4 trimetilbenzen
1,3,5 trimetilbenzen
Cumen
Galben de plumb sulfocromat
Sulfat rosu mocr de plumb
Qurtz
Acetat zinc
Aluminiu
Hiroxid de calciu
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Lista substante Sc Filaro Sa
Carbonat de sodiu
Clorura de sodiu
Lauriletersulfat de sodiu 70% solubil in apa

 De transport şi depozitare produse periculoase.
Butan Gaz din Osorhei nr. 88/A depozit de GPL. ( analiza conf. documentatiei Riscul de
incendiu si explozie la stocarea si manipularea GPL , furnizat de Zah Gheorghe Anexa
16)SC ,,ROMSYL'' ,garaj cisterne de transport produse petroliere Str. 8 ,in curtea
inchiriata de la SC,,Erpalcons srl.
B1.) Transport rutier.
In cursul anului 2018 s-au produs 10 accidente rutiere soldate cu pagube materiale.
b2.) Transportul feroviar.
Comuna este străbătută de căile ferate române , fapt ce prezintă un potenţial risc
poluare accidentală, în cazul transporturilor de substanţe periculoase, existând astfel
posibilitatea poluării solului. Satul Oşorhei este străbătut de C.F.R. pe o lungime de 3,5km

b3.) Transportul aerian.
Nu e cazul.
B4.) Transportul prin reţele magistrale.
Magistrale de inalta, medie, joasa tensiune.
Gaze –nu avem
Electrice
Localitatea Oşorhei este alimentată cu energie electrică din staţia de transformare
Oradea est, echipată cu transformator de 2 x 16 MVA şi 110/20 KV pe axul Oradea -Aştileu.
Această linie este construită pe stâlpi din beton cu conductori de oţel aluminiu de 50 mp.
Alimentarea localităţii cu energie electrică se face cu ajutorul a 9 posturi de transformare
şi a unei linii de medie tensiune 20 kv.
Reţeaua de joasă tensiune este construită pe stâlpi de beton cu construcţii de oţelaluminiu cu secţiunea de 16-50 mp.in anul 2019 a inceput lucrarile la reteaua supterana de
cablare a cablurilor electrice de catre firma SC Electroconstruct S.R.L,in perimetrul localitatii
Osorhei .

Petroliere – nu avem

23

 Nucleare – nu e cazul
 Poluare ape
Pe raza comunei funcţionează o staţie de distribuţie carburanţi care se află în apropierea
unui canal colector a apelor pluviale. Există posibilitatea pierderii de combustibil din rezervoare
sau la descărcarea cisternelor, fapt ce duce la poluarea solului şi a pânzei freatice.

 Prăbuşiri de construcţii şi instalaţii.
Există în comună construcţii mai vechi care prezintă pericol de prăbuşire. Din punct de
vedere al zonarii seismice, comuna Osorhei se situeaza intr-o zona cu potential seismic mediu
si redus fata de zonele adiacente epicentrului.
In ceea ce priveste caracteristicile fondului construit, facem mentiunea ca riscul la cutremur
al unei constructii se poate evalua doar in urma efectuarii unei expertize tennice, dar parametrii
in functie de care acest risc poate creste sunt :
 vechimea cladirii
 regimul de inaltime
 zona seismica

 Eşecul utilităţilor publice.

Reţeaua de apa
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MACHETA - Indicatori ai serviciului de alimentare cu apă în comuna
Oşorhei

Apă potabilă distribuită
consumatorilor -mii mc.din care:

la 31 decembrie 2012

Localitatea

Osorhei
Alparea
Fughiu
Cheriu
Felcheriu
Total
Comuna

Lungime
reţea de
apă de
tip
aducţiun
e
km

4.33
4.44
6.01
4.81
2.51
22.1

Apă
Lungim
Capacit potabilă
Lungim
ea totală
atea
introdusă
ea
a reţelei
instalaţii în reţea
străzilor
simple
lor de
pe anul
care au
de
produce
2012
reţele de
distribuţ
re a apei
mii mc
distribuţ
ie a apei
potabile
ie a apei
potabile
Total
km
km
mc./zi
8.52
6.26
5.38
2.41
2.01

8.52
6.26
5.38
2.41
2.01

24.58

24.58

1584

131

Total
mii
mc

76.6

uz
casnic
mii mc

uz
public
mii mc

65

11.6

Reţeaua de canalizare
 La ora actuala, localitatea Osorhei dispune de un sistem centralizat de
canalizare, astfel , Primaria comunei Osorhei colecteaza apea uzata menajera
printr-un sitem de retele de canalizare din tuburi din PVC cu diametrul de 250
mm, amplasate pe toate strazile dotate cu retele de distributie a apei. Apa uzata
colectata din localitatea Osorhei este evacuata in reteaua de canlizare menajera
a municipiului Oradea, distanta care separa cele doua sisteme fiind de cca. 2,5
km. Retelele de canlizare sunt amplasate de preferinta in spatiile verzi ale
strazilor, pentru a nu deteriora suprafata carosabila. Din acelasi motiv, cit si
pentru a se ajunge la lungimi mari ale racordurilor, pe strada principala a
localitatii, care are o latime medie de 18 m, sunt prevazute conducte de
canalizare pe ambele parti.
Unitatile economice, existente sau viitoare, care utilizeaza apa tehnologica,sunt obligate
sa se doteze cu instalatii de preepurare, astfel ca apa deversata in sistemul local de canalizare
sa se incadreze in prevederile normativului NTPA 001.
În prezent exista o firma de salubrizare pentru îndepărtarea gunoiului menajer SC
Reosal S.A. Care colecteaza gunoiul menajer de la populatie saptamanal .
.
 In localitea Alparea exista sistem de canalizare a localitatii si retea de apa .
Localitatea dispune de retele de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune si
posturi de transformare amplasate pe stalpi.
În prezent gunoiului menajer in localitate,este ridicat de catre compania Reosal cu
sediul in comuna Bors..
 La ora actuala, localitatea Fughiu dispune de un sistem centralizat de
canalizare,si apa menajera. Primaria comunei Osorhei a demarat demersurile
pentru realizarea sistemului de canalizare a apei uzate menajere, o astfel de
investitie fiind in curs de promovare si finantare. Proiectul propune colectarea
apei uzate menajere printr-un sitem de retele de canalizare din tuburi din PVC cu
diametrul de 250 mm, amplasate pe toate strazile dotate cu retele de distributie a
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apei. Apa uzata colectata din localitatea Osorhei este evacuata in reteaua de
canlizare menajera a municipiului Oradea, distanta care separa cele doua
sisteme fiind de cca. 2,5 km. Retelele de canlizare sunt amplasate de preferinta
in spatiile verzi ale strazilor, pentru a nu deteriora suprafata carosabila. Din
acelasi motiv, cit si pentru a se ajunge la lungimi mari ale racordurilor, pe strada
principala a localitatii, care are o latime medie de 18 m, sunt prevazute conducte
de canalizare pe ambele parti.
Unitatile economice, existente sau viitoare, care utilizeaza apa tehnologica, vor fi
obligate sa se doteze cu instalatii de preepurare, astfel ca apa deversata in sistemul local de
canalizare sa se incadreze in prevederile normativului NTPA 001.
În prezent există firma de salubrizare care colecteaza gunoiul menajer printr-un
contract de salubrizare cu compania SC REOSAL cu sediul in loc. Bors.
 Primaria comunei Osorhei a realizat sistemului centralizat de alimentare cu apa
a localitatii Felcheriu,. In proiect a fost prevazut asigurarea debitului necesar
din sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Oradea. Apa este
furnizata de la uzina de apa nr. 1, printr-o conducta de aductiune din teava de
polietilena de inalta densitate (PEID) cu diametre de 200 si 160 mm (de la
intersectia cu ramura care alimenteaza localitatea Felcheriu), in lungime totala de
cca. 8 km, care trece prin localitatile Fughiu si Alparea. Tot din aceasta sursa
este alimentata si localitatea Cheriu. Pentru asigurarea presiunii necesare la
consumatorii celor doua localitati, a fost prevazuta o statie de pompare,
amplasata in localitatea Fughiu.
Retelele de distributie a apei sunt realizate din conducte de polietilena cu diametre de 63
- 90 - 110 mm, prevazute cu hidranti exteriori de incendiu, iar in intersectii, robinete de izolare a
diferitelor portiuni de retea. Imobilele care sunt bransate la retelele de distributie, vor fi dotate cu
apometre individuale pentru inregistrarea debitelor consumate.
Pentru colectarea apelor uzate menajere exista un sitem de retele de canalizare din
tuburi din PVC cu diametrul de 250 mm, amplasate pe toate strazile dotate cu retele de
distributie a apei. Apa uzata colectata din localitatea Felcheriu va fi evacuata in reteaua de
canlizare menajera localitatilor Alparea si Osorhei, iar de aici in cea a municipiului Oradea,
distanta care separa cele doua sisteme fiind de cca. 2,5 km. Deoarece caracteristicile
topografice ale terenului nu permit evacuarea gravitationala a apei uzate spre localitatea
Alparea, va fi necesara o statie de pompare prefabricata, amplasata in partea de est a localitatii.
Conducta de refularea a apei uzate spre sistemul de canalizare al localitatii Alparea se
realizeaza din teava de polietilena cu diametrul de 90 mm. Retelele de canlizare sunti
amplasate de preferinta in spatiile verzi ale strazilor, pentru a nu deteriora suprafata carosabila.
Traversarile strazilor se vor realiza prin foraje orizontale, pentru a nu perturba traficul rutier.
Unitatile economice, existente sau viitoare, care utilizeaza apa tehnologica, sunt obligate
sa se doteze cu instalatii de preepurare, astfel ca apa deversata in sistemul local de canalizare
sa se incadreze in prevederile normativului NTPA 001.

Reţeua electrică
Localitatea Oşorhei este alimentată cu energie electrică din staţia de transformare
Oradea est, echipată cu transformator de 2 x 16 MVA şi 110/20 KV pe axul Oradea -Aştileu.
Această linie este construită pe stâlpi din beton cu conductori de oţel aluminiu de 50 mp.
Alimentarea localităţii cu energie electrică se face cu ajutorul a 9 posturi de transformare
şi a unei linii de medie tensiune 20 kv.
Reţeaua de joasă tensiune este construită pe stâlpi de beton cu construcţii de oţelaluminiu cu secţiunea de 16-50 mp.
Distribuţia de gaze, nu avem.
 Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos.
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Comuna Oşorhei nu s-a confruntat cu astfel de fenomene. Riscul producerii
rămâne .

 Muniţie neexplodată.
-

Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice.

Epidemii
Acest fenomen se poate produce la colonia de rromi din satul Oşorhei deoarece nu au
alimentare cu apa. Lipsa utilitatilor publice, dificultati in realizarea igienei personale pot constitui
surse de izbugnire a unor epidemii. Aparitia noului virus gripal A ( H1N1) descoperit recent, se
transmite de la om la om in acelasi mod ca si virusul gripal sezonier si din acest motiv se
recomanda respectarea practicilor de igiena alimentara corespunzatoare la prepararea
alimentelor, precum si spalarea cu sapun a mainilor, suprafetelor si echipamentelor folosite
dupa manipularea carnii crude.
Un alt factor care ar putea duce la declanşarea epidemiilor ar fi inundaţiile din urma ruperii
barajului Drăgan sau Lugaş.

Epizootii
Pe raza localitaii Osorhei nu s-au inregistrat cazuri de epizotii, informatia fiind furnizata
de doctorul veterinar Raita Cristian.

Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu.
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Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale.
Manifestările dedicate zilelor comunei Osorhei in 19-20-21 iunie cand sunt
organizate o serie de evenimente (concursuri, targuri, expozitii, concerte,
spectacole) .
Colonia de rromi reprezinta risc prin lipsa de igiena a locuintei, dificultati in
realizarea igienei personale, greutati in ceea ce priveste socializarea si educarea
copiilor si adolescentilor.

Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de risc.
Amplasarea comunei Osorhei pe DN 1 E60 reprerzinta un risc in producerea de accidente. In
cursul anului 2015 s-au produs 75 de tamponari si 9 accidente cu victime, in cursul anului 2016
s-au produs 80 de tamponari si 8 accidente cu victime, In cursul anului 2018 s-au produs 20 de
accidente rutiere soldate cu pagube materiale si un nr de 5 accidente soldate cu victime. .
.

CAPITOLUL IV.
ACOPERIREA RISCURILOR

Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie.
1. Risc de inundatii
 Masuri de prevenire
Realizarea periodica a actiunilor de salubrizare a cursurilor de apa (indepartarea depozitelor
de material lemnos si de deseuri de pa malul si din albiile cursurilor de apa) realizarea si
intretinerea santurilor si rigolelor de scurgere in localitati. Organizarea actiunii, cu prioritate,
in perioada februarie-martie a fiecarui an.
Constiturea stocurilor de matriale si mijloace de interventie operativa.
Instruirea periodica a Sefului serviciului voluntar asupra atributiilor pentru diminuarea
pagubelor produce de inundatii.
Pregatirea membrilor Serviciului voluntar pentru participare la actiuni operative de interventie
(supravegherea sectiunii podurilor si podetelor, indepartarea plutitorilor, supainaltarea
malurilor, suprainaltarea si consolidarea diguirilor)
Elaborarea si actualizarea planului local de aparare impotriva inundatiilor.
 Masuri de alarmare
Asigurarea alarmarii si instiintarii prin echipamentele de avertizare din dotare :
 Sirena electrica
 Sirena electronica 35
 Sirena electronica 36
 9 clopote

a) La prognozarea fenomenelor hidrometeo. periculoase
COD GALBEN ( CA, faza I de aparare la diguri, faza I de aparare la gheturi)
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Avertizarea populatiei din zone potential afectabile din revarsari de paraie locale revarsari de
paraie locale, revarsari de vai nepermanente, scurgeri de pe versanti.
Indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albiile si de pe malurile cursurilor de apa
si
asigurarea scurgerii pluviale din santuri si riglote.
 Pe timpul producerii fenomenului hidrometeo. periculose
COD GALBEN
Supravegherea cursurilor de apa, digurilor, barajelor mici.
Elaborarea si transmiterea, conform fluxului, a rapoartelor operative privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice periculoase.
 La prognozarea fenomenelor hidrometeo. periculoase
COD PORTOCALIU ( CI., faza II la diguri, faza II la gheturi)
Avertizarea populatiei, cu prioritate a celei aflate in zone de risc la inundatii.
Convocarea, in sedinta extraordinara,a CLSU pentru stabilirea masurilor ce se impun.
Asigurarea permanentei la sediul primariei cu personalul instruit precum si a bunei
functionari a
mijloacelor de comunicatii.
Pregatirea materialelor si a mijloacelor de interventie operativa si transportul lor in zonele
critice.
Pregatirea spatiilor pentru eventualele evacuari ale oamenilor si animalelor.
 Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeo. periculoase
COD PORTOCALIU
Informarea periodica a cetatenilor asupra masurilor intreprinse, precum si a celor necesare a
fi luate in continuare.
Supravegherea permanenta a cursurilor de apa, digurilor.
Executarea lucrarilor de interventie operativa in zonele critice pe cursurile de apa si
participarea alaturi de detinatorii de constructii hidrotermice la lucrarile de interventie
operative.
Evacuarea populatiei si animalelor.
Elaboarea si transmiterea rapoartelor operative, conform fluxului informational.
 La prognozarea fenomenelor hidrometeo. periculoase
COD ROSU
Avertizarea populatiei din toate localitatile apartinatoare.
Convocarea in sedinta extradorinara a CLSU.
Asigurarea permanentei la primarie cu personalul instruit.
Transportul materialelor, mijloacelor si fortelor de interventie in zonele critice.
Pregatirea spatiilor si mijlocelor pentru evacuarea populatiei si animalelor.
 Pe timpul producerii fenomenelor hidometeorologice
COD ROSU
Suparvegerea permanenta a cursurilor de apa, diguri.
Evacuarea populatiei si animalelor din zonele afectate.
C.Masuri de interventie
Derularea interventiei se face gradual satfel:
a) alarmarea serviciului voluntar de catre Presedintele CLSU
Osorheisi /sau de sef SVSU Osorhei concomitent cu anuntarea,
alertarea structurilor profesoniste de interventie a Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor.
b) interventia propriu zisa cu resursele materinale si tehica din
dotare
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Resurse umane

TABEL NOMINAL
cu personalul din Structura Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Nr. crt

Numele si

Functia in

Locul de

prenumele

structura

munca

Domiciliul

Telefon

serviciului

1. Compartiment de prevenire
1

Gligor Dan

Primaria Osorhei

Alparea nr.83A

2

Gabor Petru

ISU Crisana

Fughiu, nr.270

5

Delean Ioan

Compania de Apa

Alparea, nr. 126 B

6

Soanea Pavel

Primaria Osorhei

Osorhei, nr. 142

1

Blaj Vasile

Primaria Osorhei

Osorhei, nr. 311

2

Moga Valer

Primaria Osorhei

Fughiu, nr.150

5

Duca Florin-Petru

Gigi & Oni

Osorhei, nr. 256/A

6

Purda Florin

Primaria Osorhei

Alparea nr. 82

0744-279591
0744-502738
0734-800864
0728-925380

2. Grupa de interventie

7

Curut Ioan

Cheriu, nr. 62

8

Galis Petru

Felcheriu, nr. 95

9

Ilies Alexandru

10

Cioara Horea

11

Bele Florian

Primaria Osorhei

Osorhei , nr. 74
Alparea, nr. 110

S.c.Plastor S.a.
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Alparea, nr.125

0758-056046
0758-056045
0743-096071
0740192205
0748-361537
0740-630236
0743543550
0748-107715
0741-365356

D. Masuri de reabilitare
Evaluarea preliminara a pagubelor produse de inundatii si participarea in comisiile numite de
prefect pentru validarea evaluarii.
Avizarea Proceselor Verbale de calamitati intocmite de detinatorii de constructii hirotehnice
cu rol de aparare impotiva inundatiilor.
Elaborarea Rapoartelor de Sinteza privind efectele fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, in maxim 20 de zile de la incetarea fenomenelor si transmiterea acestora conf
fluxului informational.

2. Risc de incendii
c) Sezon rece




Controlul instalatiilor si a sistemelor de incalzire existente la operatorii economici,
institutiile publice in subordine, locuintele si gospodariile populatiei.
Protejarea contra inghetului a componetelor instalatiilor de stingere cu apa
Asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru dezapezirea cailor de acces, de evacuare si
de interventie
d) Sezon secetos










Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este inerzisa
Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele de
agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri special amenajate, in
conditii si distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi
agricole, paduri, planatii sau alte vecinatati.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si altor materiale combustibile se face
in locuri special amenajate, ori terenuri pregatite, cu luarrea masurilor ce se impun
pentru impiedicarea pripagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supavegherea
permanenta a arderii.
Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu
pericol de explozie: gaze, lichide combustibile, vapori infalambili, respectiv 10 m fatza de
materiale sau substante combustibile, lemn, hartie, textile, carton, asfalt, bitum, fara a fi
suparavegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.
Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si locuri in care se
pot produce incendii condstituie o obligatie a persoanelor care raspund, potivit legii, de
cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.

3. Risc de accidente
Arderea riscurilor vegetale, a gunoaielor, deseurilor sau a vegetatiei uscate in zona
drumurilor constituie un risc de producere a accidentelor rutiere, din cauza reducerii vizibilitatii.
Fumul delcansat de focarele deschise creste riscul produceriii de accidente. Pentru a
preintampina producerea unor astfel de evenimente care pot avea consecinte grave, cum ar fi
pagubele materiale importante si pierderile de vieti omenesti este necesar respectarea unor
reguli astfel:


Arderea resturilor vegetale trebuie facuta in zone care sa nu permita propagarea focului
la fondul forestier sau constructii si sa nu afecteze retele electrice, de comunicatii

31



Arderea miristilor, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa numai dupa
obtinerea permisului de lucru cu focul, emis prin grija primarului de catre sef SVSU







Drumul national DN 1, E60 străbate comuna pe o distanţă de 8km.
Drumul comunal DC 44 Fughiu – Husasau de Cris 4,5km
Drumul comunal DC 54 Oradea – Cheriu 5km
Drumul comunal DC 86 Alparea – Felcheriu 5,9km
Drumul judeţean DJ 767 Oşorhei – Copăcel 14 km

Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:
alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie;
informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;
deplasarea la locul intervenţiei;
intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului
preliminar de intervenţie;
transmiterea dispoziţiilor preliminare;
recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia
concretă;
manevra de forţe;
localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;
înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului;
regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia
acestuia;
întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare
permanentă;
restabilirea capacităţii de intervenţie;
informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului
superior;
analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.
Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor.

În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului astfel:
o

urgenţa I - asigurată Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Osorhei in
urmatoarea componenta :

Conform prevederilor art. 33. din Legea 307/2006 Sverviciul Voluntar pentru Situatii
de Urgenta asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si
protectia persoanelor bunurilor si a animalelor periclitate de incendii sau alte situatii de urgenta,
cu mijloace specifice din dotare, care in functie de necesitati se completeaza cu alte materiale
necesare indeplinirii atributiilor (conf Planului anual de asigurare cu resure umane , materiale si
financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta )
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o

urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile Inspectoratului Judeţean Bihor pentru
Situaţii de Urgenţă “Criasana”, judetul Bihor si Serviciul Voluntar pentru Situatii
de Urgenta Osorhei.
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie.

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru:
o salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea
şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente,
medicamente şi materiale de primă necesitate;
o acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la
evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;
o aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii
situaţiei de urgenţă specifice;
o dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
o diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a
căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei:
staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, construcţii aferente serviciilor sanitare,
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, 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;
o limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia
cu mijloacele din dotare.

Secţiunea a 5-a. Instruirea.
Conf. Planificarii exercitiilor si aplicatiilor de interventie al Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta. Aprobate de primar Pop Ioan.

Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare.
Schema fluxului informaţional – anexa 9.

CAPITOLUL V.
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE.
Anexa 17.
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CAPITOLUL VI.
LOGISTICA ACŢIUNILOR.
Sistemul fortelor si mijloacelor de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta
se stabileste prin planurile de aparare specifice elaborate, potivit legii, de autoritatile, institutiile
publice, societatea civila si operatorii economici cu atributii in acest domeniu, conform
regulamentelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de
riscuri.
Fortele si mijloacele de interventie se organizeaza, se stabilesc si se pregatesc din
timp si actioneaza conform sarcinilor stabilite prin planurile de aparare specifice.
Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica, de prevenire si gestionare a
situatiei de urgenta specifice, se asigura de autoritatile, institutiile si operatorii economici cu
atributii in domeniu, in raport de raspunderi, masuri si resurse necesare.
Responsabilitatea asigurarii fondurilor financiare pentru pregatirea si desfasurarea
actiunilor de interventie inclusiv pentru asiguarea asistentei medicale persoanelor care au avut
de suferit si pentru asiguarea conditiilor de trai sinistratilor, revine Consiliului Local Osorhei.
Situatia cu necesarul de fonduri financiare pentru dezastre se prezinta spre aprobare
consiliului local. Asigurarea materiala a actiunilor de inlaturare a urmarilor dezastrelor se
realizeaza prin grija primariei.
Asiguarea medicala a populatiei afectate precum si a personalului formatiunilor
participante la actiunile de interventie se realizeaza la spitalul municipal Oradea.
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ANEXE:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17.

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în
analiza şi acoperirea riscurilor .
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
2.a. Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în
domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă.
Riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta
zona de compentenţă.
Hărţi de risc
4.1. Harta cu riscurile naturale
4.2. Harta cu riscuri tehnologice, biologice, incendiu, sociale,
alte riscuri.
Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor,de
reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a
consecinţelor acestora, pe tipuri de risc.
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor
valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării.
Tabel cuprinzâd obiectivele care pot fi afectate de
producerea unei situaţii de urgenţă(seism, inundaţie,
alunecare de teren, accident tehnologic etc.)
Planuri şi proceduri de intervenţie.
Schema fluxului informaţional-decizional
Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea
acestora.
Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor, conform reglementărilor.
Rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect
Protocoale de colaborare cu instituţii&operatori economici, în
cazul producerii unor situaţii de urgenţă, după caz.
Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale
de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din
disponibilităţi locale şi cu cu sprijin de la comitetul pentru
situaţii de urgenţă ierahic superior etc.
Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de
urgenţă.
Documenatia Riscul de incendiu la explozie la stocarea si
manipularrea GPL Butan Gaz Osorhei.
Tabel cu matrialele si tehnica necesare.
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Anexa 1
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor

Nr.
crt.

Denumire
autoritate

Coordonate
autoritate

I

Primar

Oşorhei

II

Viceprimar

Osorhei

III
IV

Consiliul Local
Comtetul Local
pentru
Sitiuatii de Urgenta
Centru Operativ cu
Activitate
Trmporara

Persoana de
contact
Pop Ioan
Gligor Ioan
Primaria
Osorhei
Primaria
Osorhei

Osorhei
Osorhei
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Telefon
0744/478656
0259/313213
0728/925378
0259/313213
0259/313213

Atributii in PAAR
conf. Fisei nr
1
2
3

0259/313213
4

Anexa 2
Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
Legătura între autoritati se realizează prin mijloace de comunicaţii existente în
conformitate cu schema fluxului informaţional – decizional. (Anexa 9)
Fisa nr. 1
Autoritatea : Primar Pop Ioan
Presedintele CLSU Osorhei

















asigura elaborarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si
aplicarea acestuia
instituie serviciul de permanenta la sediul primariei
dispune verificarea stocurilor de matriale si a mijloacelor necesare
interventiei
dispune supavegherea permanenta, pe durata atentionarii, a
podurilor, podetelor si a altor sectiuni inguste de pe cursurile de apa
asigura indepartarea materialelor ce pot obtura cursurile de pa la
formarea torentilor
asigura luarea tuturor masurilor de protectie a persoanelor si
bunurilor impotriva efectelor provocate de grindina, descarcari
electrice
avertizeaza populatia din localitatile aflate in zonele vulnerabile sau
expuse la inundatii
convoaca membrii CLSU in sedinta extraordinara in situatia aparitiei
unor fenomene meteo periculoase
alarmeaza membrii SVSU
declansaza sistemul de avertizare alarmare (sirena)
asigura informarea permanenta a populatiei cu masurile urgente ce
trebuie aplicate
emite dispozitia de evacuare si coordoneaza nemijlocit evacuarea
populatiei din zonele afectate
asigura necesarul de apa alimente si materiale de stricta necesitate
pentru populatia sinistrata in primele (72de ore de la evacuare)
informeaza operativ CJSU si ISU cu privire la starea de fapt
solicita sprijin cu forte de interventie in caz de necesitate

Cod GALBEN :
- Instituie serviciul de permanenţă la sediul primăriei cu personal instruit;
- Dispune verificarea stocurilor de materiale şi a mijloacelor necesare intervenţiei cuprinse în planurile
specifice;
- Dispune supravegherea permanentă, pe durata atenţionării, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni
înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care
este posibilă formarea torenţilor;
- Asigură îndepărtarea materialelor ce pot obtura cursurile de apă la formarea torenţilor;
- Asigură luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor provocate
de grindină, descărcări electrice, desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de
construcţii, precum şi ca urmare a ruperii şi prăbuşirii unor arbori;
- Dispune verificarea capacităţilor de adăpostire.
- Avertizează populaţia din localităţile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundaţii;
- Dacă este cazul avertizează turiştii şi cei care tranzitează zonele menţionate despre pericolul la care
sunt expuşi în condiţiile campării pe firul văilor cursurilor de apă sau al parcurgerii unor trasee
turistice din regiunile potenţial a fi afectate;
- Dispune accentuarea observaţiilor şi măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului şi
pentru prognoza evoluţiei sale.
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Cod PORTOCALIU :
Convoacă membrii C.L.S.U. în şedinţă extraordinară în vederea repartizării sectoarelor de activitate, a
sarcinilor şi misiunilor de îndeplinit;
- Alarmează membrii SVSU;
- Declanşează sistemul de avertizare – alarmare (sirene etc.) a populaţiei si a obiectivelor situate în
zona de influenţă;
- Asigură informarea permanentă a populaţiei cu măsurile urgente care trebuie aplicate;
- Dispune măsuri suplimentare de supraveghere a cursurilor de apă cu echipe specializate din cadrul
SVSU;
- Emite dispoziţia de evacuare şi coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate, dacă
este cazul; asigură necesarul de apă potabilă, alimente şi materiale de cazarmament de strictă
necesitate pentru populaţia sinistrată(în primele 72 ore de la evacuare sau instituirea stării de alertă);
- Dispune informarea CJSU şi ISU prin centrul operativ cu activitate temporară, cu privire la situaţia
operativă;
- Participă la acţiunile de protecţie şi de apărare împotriva inundaţiilor, cu utilajele şi echipamentele din
dotarea proprie;
- În caz de necesitate solicită sprijin cu forţe de intervenţie de la I.J.S.U. “Crişana” ;
- Coordonează activitatea SVSU în zonele afectate, pentru:
o supraînălţarea malurilor în funcţie de cotele maxime prognozate;
o supravegherea continuă a digurilor, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe
cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este
posibilă formarea torenţilor;
o alarmarea populaţiei din zonele afectate de inundaţii.
Cod ROSU :
- Coordonează activitatea CLSU şi a SVSU pentru limitarea efectelor produse;
- Emite dispoziţia de evacuare şi coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate;
- Pune în aplicare planul de cooperare;
- Pune în aplicare dispoziţiile emise de Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi
comunică Centrului Operaţional Judeţean despre măsurile întreprinse;
- Cazează persoanele evacuate şi se preocupă de asigurarea condiţiilor normale de habitat a acestora
până la restabilirea normalităţii;
- Organizează echipe pentru primirea si distribuirea ajutoarelor către populaţia sinistrată;
- Introduce restricţii de consum a apei şi a unor alimente care provin din zona afectată;
- Asigură aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor.
- Solicită forţe de ordine pentru asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate;
- Organizează acţiunile de limitare a extinderii breşelor în diguri şi baraje prin executarea de lucrări
provizorii;
- Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsare, infiltraţii şi din precipitaţii
precum şi evacuarea apei din clădirile afectate şi canale tehnologice;
- Asigură transmiterea rapoartelor operative care conţin:
o modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos;
o situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), vezi modelul din Anexa nr. 1 h/ Ordinul Nr.
638/420 din 12 mai 2005;
o măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
o măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor,
evacuarea apelor din incinte etc.);
o construcţii hidrotehnice afectate;
o valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii de urgenţă.
- Asigură identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute;
- Solicită sprijinul instituţiilor abilitate pentru evaluarea pagubelor produse.

38

Fisa nr. 2
Autoritatea : Viceprimar

Vicerimarul are următoarele obligaţii principale:
 Este vicepresedinte al C.L.S.U.si inlocuitorul de drept al primarului in momentul
absentei acestuia
 Prin delegare primarul ii poate atribui si alte sarcini pe linie de P.S.I. si Protectie civila
 Coordoneaza si indruma componenta de prevenire din cadrul S.V.S.U. si echipele
specializate ale societatilor si institutiilor din subordinea consiliului local

Fisa nr. 3
Autoritatea : Consiliul Local Osorhei





aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor
instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura
riscurilor locale
cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru
asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare,
pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente
prevede distinct din resursele finaciare ale bugetului local, sumele
necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii
atributiilor legale de catre SVSU Osorhei.

Fisa nr. 4
Autoritatea : Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Osorhei si C.O.A.T.



informeaza prin centrul operational judetean, privind starile potential generatare
de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora
evalueaza situatiile de urgenta produse si stabilesc masuri si actiuni specifice
pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor
elaboreaza si analizeaza Planul de analiza si acoperire a riscurilor.


C.O.A.T. :
Comunică permanent cu Centrul Operaţional Judeţean;
- Informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
- Pun în aplicare prevederile cuprinse în P.A.A.R. (cu accent pe proceduri şi atribuţiile cuprinse în fişe
la anexa din plan);
- Propune începerea acţiunilor de evacuare;
- Asigură transmiterea periodică a rapoartelor operative;
Pun la dispoziţie documentele necesare intervenţiei (P.A.A.R., Plan de apărare la inundaţii, Plan de
evacuare).
Transmite rapoarte operative;
- Participă la desfăşurarea acţiunilor de evacuare;
- Declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
- Raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare;
- Asigură fluxul informaţional şi informarea populaţiei;
- Organizează observarea, cercetarea şi culegerea de informaţii;
- Înaintează propuneri privind creşterea eficienţei activităţilor;
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Îndeplinesc sarcini specifice în cazul evacuării
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Anexa 2a
Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării
situaţiilor de urgenţă

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

Functia în comisie

Institutia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pop Ioan
Gligor Ioan
Morar Meda
Gligor Dan
Herlitska Mariana
Fabian Attila
Raita Cristian
Dudas Edith
Adi Mohut
Bejan Elena
Sonea Pavel

primar
vice primar
secretar
COAT
COAT
membru
membru
membru
membru
membru
membru

12.
13.
14.

Purda Florin
Zah Gheorghe
Pert Sanda

membru
Membru consultant
Membru consultant

Primaria Osorhei
Primaria Osorhei
Primaria Osorhei
Primaria Osorhei
Primaria Osorhei
Sectia 5 Politia Rurala Oradea
Medic disp. Veterinar Osorhei
Medic Dispensarul Osorhei
Director Scoala Osorhei
medic disp. Alparea
Inginer de Mediu Primaria
Osorhei
Agent agricol Primaria Osorhei
Butan Gaz Osorhei
Damore Prod
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Telefon la
locul de
muncă
0259/313213
0259/313213
0259/313213
0259/313213
0259/313213
0259/313127
0259/313228
0259/313112
0259/313102
0259/313129
0259/313213
0259/313213
0722/642370
0259/313737

Telefon
domiciliu
0744/478656
0728/925378
0745/569178
0744/279591
0728/925377
0757/634783
0740/197648
0773952723
0475/060712
0728/925380
0740/192205

Anexa 3
Riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta zona de compentenţă

 În administrarea Sucursala Hidrocentrale Oradea :
1. Drăgan
Situaţia localităţilor în zona de inundabilitate(Bihor)
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Localitatea
Lorău
Bratca
Şuncuiuş
Vadu
Crişului
Topa de
Criş
Borozel
Gheghie
Groşi
Aleşd
Lugaşu de
Jos

11.

Urvind

12.
13.

Telechiu
Poşoloaca
Uileacu de
Criş
Tileagd
Săbolciu
Ineu
Fughiu
Oşorhei
Oradea

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Oraş/
comuna
Bratca
Bratca
Şuncuiuş
Vadu
Crişului
Vadu
Crişului
Borod
Auşeu
Auşeu
Aleşd
Lugaşu de
Jos
Lugaşu de
Jos
Ţeţchea
Tileagd
Tileagd
Tileagd
Săcădat
Ineu
Oşorhei
Oşorhei
Oradea

Distanţa
Înălţime
de la
viitură
baraj
(m)
(km)
40
16,5
43
16
48
15

Timp de
ajungere
viitură
(ore,min)
50′
55′
70′

Locuitori
Total

Ce se
dispersează

550
6350
4000

400
1000
800

52

13

80′

5000

1000

56

12,5

1h25′

750

600

58
60
62
66

12
11,5
11,3
11

1h35′
1h45′
1h55′
2h05′

600
800
750
10500

600
700
650
1000

71

10,5

2h20′

3300

2000

75

9

2h30′

1000

550

76
78
80

8,5
8
7,5

2h35′
2h45′
2h50′

950
600
700

800
500
600

83
86
90
95
96
106

7
6,5
5,6
5,4
5,3
5,8

2h55′
3h
3h05′
3h15′
3h25′
4h

3300
850
2000
900
2500
240000

2000
700
550
650
1500
5000
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Obs.

2. Lugaş
Situaţia localităţilor în zona de inundabilitate
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Localitatea
Urvind
Telechiu
Poşoloaca
Uileacu de
Criş
Tileagd
Săbolciu
Ineu
Husasău de
Criş
Fughiu
Oşorhei
Oradea
Sîntandrei

Total

Ce se
dispersează

2

Timp de
ajungere
viitură
(ore,min)
10'

1000

550

3,5
5

1,7
1,6

15'
25'

950
600

600
400

Tileagd

7

1,5

30'

700

500

Tileagd
Săcădat
Ineu

10
13
17

1,45
1,3
1,25

40'
60'
1h10'

3300
850
2000

1500
600
400

Ineu

21

1,14

1h30'

1050

500

Oşorhei
Oşorhei
Oradea
Sântandrei

22
23
33
35

1,1
1,08
0,76
0,76

1h50'
2h
2h40'
2h50'

900
2500
240000
1500

550
1200
1500
500

Oraş/
comuna
Lugaşu
de jos
Ţeţchea
Tileagd

Distanţa
de la
baraj
(km)
3

Înălţime
viitură
(m)

Locuitori
Obs.

3.Tileagd
Situaţia localităţilor în zona de inundabilitate
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Localitatea
Săbolciu
Ineu
Husasău de
Criş
Fughiu
Oşorhei
Oradea
Sântandrei

Oraş/
comuna
Săcădat
Ineu

Distanţa
de la
baraj
(km)
3
7

2
1,43

Timp de
ajungere
viitură
(ore,min)
20'
30'

Înălţime
viitură
(m)

Locuitori
Total

Ce se
dispersează

850
2000

300
200

Ineu

11

1,36

45'

1050

400

Oşorhei
Oşorhei
Oradea
Sântandrei

12
13
23
25

1,30
1,20
1,15
1

50'
1h
1h50'
2h

900
2500
240000
1500

450
850
1000
400
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Obs.

4. Leşu
Situaţia localităţilor în zona de inundabilitate
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Localitatea
Remeţi
Munteni
Bulz
Lorău
Bratca
Bălnaca
Şuncuiuş
Vadu
Crişului
Topa de
Criş
Borozel
Gheghie
Groşi
Aleşd

Oraş/
comuna
Bulz
Bulz
Bulz
Bratca
Bratca
Şuncuiuş
Şuncuiuş
Vadu
Crişului
Vadu
Crişului
Borod
Auşeu
Auşeu
Aleşd

Distanţa
de la
baraj
(km)
7
13
18
24
25
27
32

25
16
20
4
8
14
13

Timp de
ajungere
viitură
(ore,min)
1h
1h15'
1h35'
3h
3h
3h10'
3h27'
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10

4h

2500

2000

40

4

4h45'

750

430

40
42
47
54

2
4
5
3

4h46'
4h55
5h35'
6h55'

600
800
750
10500

560
200
600
5000

Înălţime
viitură
(m)

44

Locuitori
Total

Ce se
dispersează

1100
500
1200
550
2350
400
4000

1100
500
800
30
500
80
4000

Obs

Anexa 5
Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor,de reducere a frecvenţei de
producere
ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de risc.

a) Masuri limitare inundatii
Impotriva inundatiilor, indiferent de cauza lor, este posibil sa se asigure masuri de prevenire si
protectie astfel incat sa se diminueze sau sa se elimine actiunea lui distructiva.
Prevenirea aparitiei inundatiilor sau diminuarea-eliminarea actiunilor distructive se pot asigura
prin:
 Se interzice orice constructie in zonele luncilor inundabile, iar in zonele de restrictie sunt
admise doar unele constructii
 Aplicarea unor masuri de proiectare care permit cladirilor si altor constructii civile ori
industriale sa reziste la cresterea nivelului apelor si la viteza de deplasare a acestora.
 Organizarea SVSU astfel incat sa sa poata participa la asigurarea masurilor de protectie
si de ducere a actiunilor de salvare
 Stabilirea locurilor si conditiilor in care urmeaza a se desfasura actiunile de evacuare
temporara din zonele inundabile
 Asigurarea instiinarii si alarmarii despre pericolul inundatiilor
 Organizarea si desfasurarea actiunilor de salvare
 Asigurarea asistentei medicale si planficarea masurilor de evitare a aparitiei unor
epidemii

b) Masuri limitare incendii
Limitarea izbungnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului in interiorul si in afara incintei focarului
poate fi obtinuta, in principal, prin una din urmatoarele masuri:
 Asigurarea nivelului corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc prevazute de
reglementarile tehnice specifice pentru produsele pentru constructii.
 Prevederea elementelor de separare a incendiului ( pereti , plansee ), adaptate la
utilizarea constructiei
 Protrejarea corespunzatoare a golurilor din elemetele de separarea a focului
 Protejarea corespunzatoare a fatadelor pentru impiedicarea propagarii focului catre
partile adiacente ale aceleiasi cladiri
 Instalarea de bariere contra fumului, cum sunt usile etanse la fum
 Prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare, semnalizare si stingere a incediului
 Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate
 Crearea de diferente de presiune intre zonele de constructie
 Prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare
Instalatiile de incalzire, ventilare climatizare, electrice, automatizare aferente constructiilor si
amenajarilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel incat:
 Sa nu initieze incendiu
 Sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului
 Sa asigure limitarea propagarii incendiului
 Sa nu contstituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectle
din incaperi ori adiacente acestora
 In cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa
fie posibila salvarea persoanelor.
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Instalatiile de protectie impotriva incendiilor fac parte din masurile de protectie activa la foc cu
rol important in asigurarea cerintei esntiale “securitatea la incendiu” a constructiilor, instalatiilor
tehnologice si a amenajarilor, precum si securitatea utilizatorilor
Instalatiille de protectie impotriva incendiilor pot fi :
 Instalatii de detectare a gazelor inflamabile
 Instalatii de inhibare a exploziei
 Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
 Instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti
 Instalatii de hidranti interiori si exteriori
 Instalatii speciale de stingere cu apa
 Instalatii de stingere a incendiilor cu spuma
 Instalatii de stingere a incendiilor cu gaze
 Instalatii de stingere cu pulberi
 Instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli
Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de averizare trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
 Sa fie inactive in stare de asteptare
 Sa indice toate caile de evcuare din zonele de stingere
 Sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati deferite, la inceputul si la sfarsitul
perioadei de temporizare
 Sa nu poata fi oprite inainte de expirarea timpului functionare a instalatiei de stingere
 Sa fie in concordanta cu capacitatile psihomotorii si senzoriale ale utilizatorilor
Limitarea propagarii incendindiului la constructiile invecinate poate fi realizata prin:
 Limitarea efectului radiatiei flacarilor
 Controlul initierii si propagarii focului pe suprafata exterioara a acoperisului, inclusiv a
luminatoarelor
 Controlul patrunderii focului de la acoperis in interiorul cladirii
 Controlul aprinderii acoperisului de la un incediu de dedesupt
Limitarea efectelor radiatiei se asigura prin controlul urmatorilor parametrii
 Distantie de siguranta normate intre constructii
 Marimea zonelor vitrate nepotejate
 Performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interiorul si exterior a produselor
pentru fatade
 Comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor
 Masuri de protectie activ
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Anexa 6
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de
alarmare a populaţiei în cazul evacuării.
Telefon IP in cadrul primariei alertate, cu un proces de escaladare de pana la 5 contacte, in
cazul unei primarii alertate va suna mai intai telefonul IP din acea primarie, daca nu se raspunde
la acel telefon aplicatie suna contacte din cele 5 din procesul de escaladare. In momentul in
care se raspunde de catre o persoana la apelul de alertare, acesta va auzi inregistrarea facuta
de persoana ISU care a initiat alertarea.
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Institutii
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
PREFECTURA JUDETULUI BIHOR
INSPECTORATUL S.U. “CRISANA”
INSPECTORATUL DE POLITIE
INSPECTORATUL DE JANDARMI
DIRECTIA APE CRISURI
S.C. ELECTRICA S.A.
DIRECTIA DE TELECOMUNICATII
BIHOR
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI
BIHOR
SERVICIUL METEO ORADEA
CRUCEA ROSIE FILIALA JUDETEANA

Asigurarea alarmarii si instiintarii prin echipamentele de avertizare :
 sirena electrica (momentan in fazade reparatie)
 sirena electronica (sirena 35, 1800 w)
 sirena electronica (sirena 36, 2400 w)
 9 clopote
 telefon
 fax
 internet
- autospeciala Politiei Locale (sonor)
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Interior
1100
1000
1300
1400
1500
1900
1600
1700
1850
1950
1250

Anexa 7
Tabel cuprinzâd obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă
(seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.
Anexa 8
Planuri şi proceduri de intervenţie.
În cazul atingerii cotei de atenţie în ceea ce priveşte fenomenul de inundaţie măsurile ce vor fi
luate sunt :
- se convocă Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă
- se verifică şi se completează de la unităţile din teritoriu de la Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, A.N.Apele Române – D.A. Crişuri Oradea,
Protecţia Civilă, populaţie, etc., stocul de materiale necesare pentru apărarea
impotriva inundaţiilor,
- se urmăreşte evoluţia fenomenului prin care citirea mirelor, observaţii vizuale,
informaţii dispecerat, prognoze meteo,etc, ;
În cazul atingerii cotei de inundaţie se iau următoarele măsuri :
- se intensifică urmărirea nivelurilor şi a comportării lucrărilor de apărare din zonă
(apariţia infiltraţiilor, a grifoanelor, etc.)
- se intervine în punctele critice : diguri iepureşti, în zonele joase, etanşeizarea
digurilor ce prezintă ce prezintă infiltraţii, echilibrarea grifoanelor,etc.
- se tine permanent legătura conform fluxului informaţional cu dispeceratul
A.N.Apele Române, cu C.J.S.U..Bihor.

Anexa 9
Schema fluxului informaţional-decizional

Anexa 10
Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora.
Situatia spatiilor de primire a persoanelor evacuate in
cazul producerii unei situatii de urgenta

Anexa 11
Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor, conform reglementărilor.

Anexa 12
Rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect
In cazul producerii unei situatii de urgenta

Anexa 13
Protocoale de colaborare cu instituţii&operatori economici,

48

în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, după caz. – Scoala Osorhei, Butan Gaz
Osorhei

Anexa 14
Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul
cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu cu sprijin de la comitetul pentru
situaţii de urgenţă ierahic superior
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Anexa 15
Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
 Cutremure
Ce faceti in timpul cutremurului ?
 Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i pe ceilalti, nu va speriati de zgomotele
din jur.
 Daca va aflati pe strada, in fata unei cladiri, ramaneti departe de aceasta, feriti-va de
tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, geamuri care pot se pot prabusi in strada
 Nu alergati pe strada, deplasati-va cu calm spre un loc deschis si sigur
 Daca va aflati in interiorul unei incaperi: inchideti sursele de foc cat puteti de repede,
ramaneti acolo departe de ferestre care se pot sparge, stati inspre centrul cladirii,
langa un perete structurat rezistent
 Protejati-va sub o grinda, toc de usa, birou, masa, iar copii sub bancile din clasa sau
mese
 Nu fugiti pe usa, nu sariti pe feresatra, nu alergati pe scari, nu uitilizati liftul, dar daca
puteti, deschideti usa spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia
 Daca sunteti surprins in autoturism, opriti-va cat puteti de repede intr-un loc deschis,
evitand cladirile prea apropiate de strada, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice
aeriene si stati inauntru. Feriti-va de firele de curent electric cazute.
 Daca va aflati intr-un loc public cu aglomerari de persoane ( biserica) nu alergati spre
iesire; imbulzeala produce mai multe victime decat cutremurul. Stati calm si linistiti-va
vecinii de pe rand.
 Inundatie
Ce faceti daca inundatia va surprinde acasa?






Asigurati-va locuinta. Daca aveti suficient timp, fixati sau mutati inauntru toate bunurile
aflate afara. Mutati bunurile esentiale la etajele superioare.
Daca vi se solicita de catre autoritatile locale, intrerupeti utilitatile de la panorile sau
valvele principale. Deconectati toate aparatele electrice. Nu atingeti echipamentele
electrice daca suteti ud sau daca stati in apa.
Umpleti cu apa cazile si chiuvetele, alte recipiente, pentru cazul in care apa devine
contaminata sau furnizarea ei se va intrerupe. Inainte de a le umple, curatatile cu
cloramina.
Scoateti animalele din gospodarie si dirijatile catre locurile care ofera protectie.
La parasirea locuintei, luati documentele personale, o rezerva de alimente, apa, trusa
sanitara, un mijloc de iluminat, un aparat de radio.

Cum trebuie sa reactionezi la viitura?
Inainte de viitura vei simti un curent de aer neobisnuit. Incearca sa ajungi pe un loc cat mai
ridicat. Nu fugi prin apa. Daca ai ramas izola, economiseste lumina si hrana si pune repere
pentru a urmari evolutia nivelului apei. Nu uita ca cei surprinsi de viitura in locuri izolate nu
au murit nicoidata de frig sau foame, ci totdeauna pentru ca au incercat sa infrunte apele
periculoase.

 Furtuni
Ce faceti daca furtune va ia prin surprindere?
Daca ai fost surprins de frutunain loc deschis, nu fugi, mai bine este sa te adapostesti intr-un
sant, groapa, orice adancitura, lipit de pamant, cu mainile acoperind capul. Nu intra in panica,
actioneaza constient, retine pe altii de fapte disperate. Furtuna poate fi insotita de fulgere,
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ploaie, grindina. Nu te apropia de obieste metalice, de stalpi inalta tensiune, de paratraznete.
Pozitia in picioare este cu mult mai periculoasa. Stai departe de copaci izolati, dar nici nu te
departa mult de e

 Incendii
Reguli de comportare si de actiune pentru limitarea si stingerea incendiilor:
Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice miljloace serviciile
de urgenta
(numar unic 112), primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si
stingerea incendiului:
 In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde prim ajutor cand si cat este rational
posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate din proprie initiativa ori la solicitarea
victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului
SVSU
 Daca pentru salvarea oamenilor, trebuie sa treceti prin incaperi ncendiate, puneti pe cap
o patura umeda.
 Deschideti cu prudenta usile, deoarece afluxul rapid de aer, provoaca cresterea rapida a
flacarilor
 Prin incaperile cu fum dens deplasati-va taras sau aplecati
 Strigati victimele, gasiti-i si salvati-i
 Daca vi se aprinde imbracamintea, nu fugiti, culcati-va pe pamant si rostogoliti-va
 Asupra oamenilor carora le s-a aprins imbracamintea, aruncati un palton, o patura sau
ceva care ii acopera etans
 In cazul stingerii incendiului folositi stingatoare, apa, nisip, pamant
 Daca arde o suparfata verticala, apa se arunca de sus in jos
 Lichidele incendiare se sting numai dupa intreruperea prealabila a sursei de enegie
 Iesiti din zona incendiata in directia dinspre care bate vantul
 Accident chimic
Reguli de compotare, sfaturi utile:
 Compotati-va calm si respecati regulile si masurile indicate
 Inchideti apa, gazele, stingeti focurile din sobe
 Scoateti aparatele electrice din priza
 Luati actele de identitate si mijloacele individuale de protectie si ocupati locul de
adapostire
 Inchideti usile si ferestrele si puneti in functiune aparatul radio sau televizorul
 Pregatiti mijloacele individuale de ptotectie pentru a fi folosite imediat
 Limitati la maixim deplasarile in afara locurilor de adapostire, iar daca o faceti imbracati
mijloacele de protectie
 Nu consumati alimente, apa, decat din surse protejate si avizate
 Fiti pregatit in vederea unei eventuale evacuari in afara zonei contaminate
 Parasirea locului de adapostire se face numai la incetarea alaramei sau indicatia
organelor de protectie civila
 Eviatati contactul cu obiectele din jur
 Nu intrati in locuinte, incaperi de lucru cu imbracamintea contaminata
 Executati decontamnarea personala a imbracamintei si incaltamintei
 Munitii neexploatate
Reguli de compotare, sfaturi utile:
Se interzice persoanelor fizice neautorizate sa ridice, sa manipuleze ori sa utilizeze munitia
neexploatata

51









Sub denumirea generala de munitie sunt incluse urmatoarele:
Cartusele de toate timpurile
Proiectilele
Bombele
Toripilele
Minele
Petardele

In cazul descoperirii elementelor de munitie se interzice:
 Ridicarea transpotul si introducerrea munitiilor in diferite incaperi sau locuinte
 Comercializarea acestora prin agenti de colectare a deseurilor feroase si neferoase
 Lovirea sau miscarea munitiilor gasite in pamant sau la supafatza
 Introducerea munitiilor in foc
 Topirea elementelor metalice de munitii
 Taierea munitiilor cu ferastraul, scule electrice sau prin sudura
 Folosirea munitiilor pentru improvizarea diferitelor unelte
Obligatiile cetatenilor pentru prevenirea accidentelor in cazul descoperirii de munitii
neexploatate:
 Sa anunte de urgenta organele de politie, autoritatile locale sau ISU ”Crisana” al jutetului
Bihor
 Sa respecte regulile si masurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muntii
neexploatate
 Sa asigure securitatea locului respectiv pana la sosirea organelor de politie sau
personalului specializat al ISU Crisana, al judetului Bihor
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