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ACTIVITĂŢI SPECIFICE ÎNDEPLINITE ÎN CADRUL FUCŢIILOR DE
SPRIJIN DE INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢII ÎN MANAGEMENTUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ LA NIVEL JUDEŢEAN
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SĂLAJ
 monitorizează transporturile de substanţe chimice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice rezultate din ameninţările sociale;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate prin asigurarea protecţiei
persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea
vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie, evidenţa
populaţiei evacuate şi controlul circulaţiei;
 execută localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin evacuarea locală a populaţiei existente
în interiorul perimetrului de securitate;
 participă la transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse prin
supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto şi controlul şi evidenţa auto-evacuării;
 participă la menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI SĂLAJ
 monitorizează transporturile de substanţe chimice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice rezultate din ameninţările sociale;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate prin asigurarea protecţiei
persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea
vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie, evidenţa
populaţiei evacuate şi controlul circulaţiei;
 execută localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
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 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin evacuarea locală a populaţiei
 existente în interiorul perimetrului de securitate;
 participă la transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse prin
supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto şi controlul şi evidenţa auto-evacuării;
 participă la menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE SĂLAJ
Această structură îndeplineşte următoarele activităţi :
 participă la monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 participă la transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 participă la efectuarea depoluării şi decontaminării;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin;
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII SĂLAJ
Inspectoratul îndeplineşte următoarele activităţi:
 monitorizează pericolele seismice şi siguranţa în construcţii;
 participă la evaluarea riscurilor specifice: prăbuşiri de teren în zone urbane, alunecări de teren şi
 ameninţări la adresa infrastructurilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
 potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 efectuează lucrările publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările
afectate prin evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă
urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public şi nominalizarea responsabilităţilor în
realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SĂLAJ
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează starea de sănătate a populaţiei;
 evaluează riscurile specifice: îmbolnăviri în masă, epizootii/zoonoze, ameninţări biologice şi
ameninţări la adresa infrastructurilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 monitorizare transport sanitar;
 asigură prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de
carantină şi măsurile profilactice;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură verificarea şi asigurarea apei potabile precum şi verificarea condiţiilor igienico – sanitare
pentru prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate;
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 asigură depoluarea şi decontaminarea prin stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de
contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului şi supravegherea gradului de
contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SĂLAJ
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează sănătatea, protecţia, bunăstarea animalelor şi siguranţa alimentelor;
 asigură evaluarea riscurilor specifice: îmbolnăviri în masă, epizootii/zoonoze, ameninţări biologice şi
ameninţări la adresa infrastructurilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra: stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la Avertizarea populaţiei;
 participă la prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor
de carantină şi măsuri profilactice;
 participă la verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele
afectate sau evacuate;
 execută supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea
efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor, supravegherea gradului de contaminare a
păşunilor, evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea
decontaminării şi realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ SĂLAJ
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 participă la evaluarea riscurilor specifice: epizootii/zoonoze;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură apa şi hrana pentru animale;
 participă la efectuarea depoluării şi decontaminării prin supravegherea gradului de contaminare a
culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi
animalelor, decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor, supravegherea gradului de contaminare a
păşunilor, evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea
decontaminării şi realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin;
 acordă ajutoare şi despăgubiri financiare.
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R. N. PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ SĂLAJ
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 participă la evaluarea riscurilor specifice : incendii de pădure;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 participă la evacuarea animalelor;
 localizează şi stinge incendiile la fondul forestier;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură apa şi hrana pentru animale;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
S.G.A. SĂLAJ
Instituţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează fenomenele hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora, principalele
lucrări hidrotehnice şi fenomenele meteorologice periculoase;
 participă la evaluarea riscurilor specifice: inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţiile hidrotehnice şi poluare ape;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 localizează şi stinge incendiile la structurile subordonate;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a
apelor;
 asigură supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie, stabilirea
priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea
teritoriului şi supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi
depoluarea cursurilor de apă;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI SĂLAJ
Agenţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează calitatea aerului, factorii de mediu, transporturile de substanţe chimice periculoase şi
obiectivele economice sursă de risc chimic;
 evaluează riscurilor specifice: ameninţări ecologice şi ameninţări la adresa infrastructurilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 participă la înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi a producerii situaţiilor de urgenţă;
 participă la avertizarea populaţiei;
 participă la prevenirea îmbolnăvirilor în masă : măsuri profilactice;
 localizează şi stinge incendiile la structurile subordonate;
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 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură efectuarea depoluării şi decontaminării prin supravegherea gradului de contaminare în
perimetrul raioanelor de intervenţie, stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de
contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului, supravegherea gradului de
contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei,
decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor şi supravegherea gradului de contaminare, evaluarea
efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de apă;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
Inspectoratul desfăşoară următoarele activităţi specifice, astfel:
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la informarea şi educarea preventivă a populaţiei prin instituţiile de învăţământ;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 participă la asigurarea cazării persoanelor evacuate;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
UNITĂŢILE MILITARE DIN CADRUL M.Ap.N.
Unităţile desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 monitorizează transporturile de materiale explozive militare şi obiectivele militare, sursa de risc la
 explozii;
 participă la evaluarea riscurilor specifice : căderi de obiecte cosmice şi ameninţări ecologice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă prin instalarea spitalelor de campanie;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin intervenţia operativă cu mijloace şi
materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură cazarea persoanelor evacuate;
 participă la efectuarea depoluării şi decontaminării prin asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de
sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi
clădirilor, efectuarea decontaminării populaţiei şi decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor;
 asigură sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
ADMINISTRATIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ
Direcţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel :
 participă evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
NESECRET
Pagină 5 din 6

OFICIUL JUDEŢEAN DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SĂLAJ
Serviciul desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel :
 monitorizează pericolele pentru reţelele de comunicaţii şi informatice;
 evaluează riscurilor specifice : ameninţări la adresa infrastructurilor critice;
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
 potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 asigură legăturile de telecomunicaţii speciale;
 participă la localizarea şi stingerea incendiilor la structurile subordonate;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin.
FILIALA JUDEŢEANĂ DE CRUCE ROŞIE SĂLAJ
Organizaţia desfăşoară următoarele activităţi specifice astfel:
 participă la evaluarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs şi ale stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
 participă la căutarea şi salvarea persoanelor;
 participă la acordarea primului ajutor prespitalicesc;
 participă la prevenirea îmbolnăvirilor în masă : măsuri profilactice;
 asigură la transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
 asigură verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele
afectate sau evacuate;
 asigură cazarea persoanelor evacuate;
 asigură baza materială pentru realizarea funcţiilor de sprijin;
 asigură asistenţa umanitară de urgenţă.

ÎNTOCMIT
OFIȚER PRINCIPAL I S.Th.P.
Sublocotenent
RĂVEANU Flavius
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