




  
I.  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SCHEMEI CU RISCURILE 
TERITORIALE  DIN  ZONA DE COMPETENŢĂ  
  

 Experienţa şi realitatea au demonstrat, însă că oricât de dezvoltat 
economic ar fi un stat, formele de  manifestare şi urmările dezastrelor 
naturale şi tehnologice fac, uneori imposibilă orice acţiune de răspuns, 
indiferent cât de bine ar fi ea concepută şi organizată.       Schema cu riscurile 
teritoriale se elaborează în scopul identificării şi evaluării tipurilor de risc 
specifice zonei de competenţă, pentru stabilirea măsurilor în domeniul 
prevenirii şi intervenţiei, precum şi pentru aplicarea şi cuprinderea acestora, 
de către autorităţile administraţiei publice locale, în „Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor teritoriale în unitatea administrativ-
teritorială”. 

Schema cu riscurile teritoriale are ca obiectiv fundamental cunoaşterea 
caracteristicilor, formelor de manifestare, realizarea în timp scurt, în mod 
organizat şi printr-o concepţie unită a măsurilor necesare, credibile, realiste şi 
adecvate de protecţie a populaţiei în cazul producerii unor dezastre naturale şi 
tehnologice în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, 
valorilor de patrimoniu, pagubelor materiale şi factorilor de mediu. 

În vederea îndeplinirii acestui deziderat fundamental schema cu riscuri 
teritoriale defineşte următoarele obiective: 

 
 Identificare, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri 

generatoare de dezastre naturale şi tehnologice existente pe teritoriul 

comunei PANET si al localitatilor invecinate care ar putea afecta şi 

teritoriul  administrativ al comunei PANET 

 Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la 

pericolele la care este expusă; 

 Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de 

intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a 

celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu; 

 Înştiinţarea oportună a autorităţilor administraţiei publice locale 

despre evoluţia spre dezastru a factorilor de risc natural sau 

tehnologic; 

 Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi 

arhivistice precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor; 

 Realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, 

adăpostire, asanare pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare; 

 Planificarea , organizarea, pregătirea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor; 



 Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea 

pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor 

situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice 

afectate;



 Limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 

II. DESCRIEREA ZONEI DE COMPETENŢĂ 
 
 
2.1. Aspecte administrative  
Localitatea COMUNA :PANET 
  - 5 SATE aparţiătoare  
  2.1.1.1  REŞEDINŢA LOCALITĂŢII; PANET 
 Suprafaţă totală: 7231  ha  
 Populaţia stabilă: 6097 locuitori 
 SCURTĂ DESCRIERE 
 SATELE APARŢINĂTOARE - 
BERGHIA 
 Suprafaţă totală:  1298 ha  
 Populaţia stabilă: 1105 locuitori  
CUIESD 
          Suprafața totala:780 ha 
          Populația stabilă:845 locuitori 
 HARTAU  
          Suprafaţă totală:  360 ha  
 Populaţia stabilă: 332 locuitori 
PANET 
          Suprafaţă totală:  4436 ha  
 Populaţia stabilă: 2283locuitori 
SANTIOANA DE MURES 
          Suprafaţă totală:  1385ha  
 Populaţia stabilă: 1532 locuitori 

 

 SCURTĂ DESCRIERE 
 2.2. Aşezare geografică şi relief:zona de nord-vest a Campiei 
Transilvaniei,forma de relief-dealuri 
2.2.1 Vecinătăţi. -comuna Madaras 
                           -comuna Band 
                           -comuna Sincraiude Mures 
                           -comuna Ceuasul de Cimpie 
                           -comuna Cristesti 
                            -Orasul Ungheni 
 2.2.2. Forme de  relief, :dealuri 
 2.2.3. Caracteristicile pedologice ale solului:sol fertil 
2.3. Caracteristici climatice 
2.3.1. Caracteristici climatice, specificităţi, influenţe  variante în funcție de 
cele patru anotimpuri 
 2.3.2  Regimul precipitatiilor :abudente în lunile de vara și toamna și 
moderate iarna și primavara. 
  
2.3.3. Temperaturi – lunare şi anuale 
– valori medii lunare 
-ianuarie  -8 



-februarie    -5 
-martie        -3 
-aprilie        +3 
-mai            +9 
-iunie          +16 
-iulie           +19 
-august       +19 
-septembrie +14 
-octombrie   +2 
_noiembrie  +2 
_decembrie  17 
 2.4. Reţeaua hidrografică 
 2.4.1. Cursuri de apă  din localitate,  
Raul    Mures 
Paraul Cuiesd 
Paraul  Pisti 
Paraul  Berghia 
 2.4.2. Situaţia  lacurilor  de  acumulare  permanente, nepermanente şi a 
iazurilor  piscicole în suprafața de  38  ha 
 2.4.3. Amenajări hidrotehnice nu este cazul 
2.5. Populaţia – structura demografică pe naţionalităţi 
-romani     740 
-maghiari 4663 
-romi          532 
2.6. Căile de transport 
 2.6.1. Reţeaua de drumuri drumuri 
   
                              judeţene 
Panet 154 F în lungime de 3.1 KM asfaltat 
Berghia 152 A în lungime 5 KM asfaltat 
comunale 
 DC 125 Santioana de Mures 4.5km asfaltat 
         DC 135 Panet-Cuiesd  în lungime 5.3 KM asfaltat 
         DC 136 Hartau-Madaras în lungime de2.8 KM asfaltat 
 
 2.6.2. Reţeaua de căi ferate cu linie ingusta afost dezafectata. 
  
 2.6.3. Transportul aerian-aeroportul dinVidrasau se afla la 18 KM de 
comuna Panet 
  
2.6.4. Reţele şi conducte magistrale care străbat localitatea  sunt cele electrice 
de înaltă tensiune care strabat comuna PANET de la sud la nord și de la sud la 
nord-vest și cea de apa care strabate comuna de la sud la nord-vest 
2.7. Dezvoltarea economică  
2.7.1. Zone industrializate, ramuri 
-PANET    Intreprinderea de prelucrare a laptelui     -Sc Therezia SRL   
                 Magazin mixt- pitzerie                                    - Sc Barcsa  SRL 
Sintioana de Mures 
                     Morarit                                                           – Sc Henrud SRL 



                     Dezmembrari                                          - Sc Boci SRL 
                     Depozit de coacere a bananelor           -Sc Eurobananas SRL 
 2.7.2. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare -rezervorul de apa 
potabila al localitati Panet. 
 2.7.3. Fondul funciar 
-suprafata agricola a comunei      -5738 ha 
-teren arabil                                     -4385 ha 
-pasuni                                              -444 ha 
-finete                                                - 463 ha 
-livezi                                                 -444 ha 
-vii                                                      -2 ha 
 2.7.4. Creşterea animalelor 
-Sc Bioagras SRL                            -9960pasari 
 
-persoane fizice                               -1070 bovine 
                                                           -1100 porcine 
                                                           -5800 ovine 
                                                          -170 cabaline 
                                                          -2350 pasari 
  
 

2.8. Infrastructuri locale  
2.8.1. Cultura 
Camine culturale în localitatile:      
                                                              -Sintioana de Mures 
                                                              -Berghia 
                                                              -Hartau 
Biblioteci  - Panet,Sintioana de Mures 
Edificii religioase -Biserici ortodoxe în localitatile       -Panet 
                                                                                                  -Cuiesd 
                                                                                                 -Berghia 
                                                                                                 -Hartau 
                                                                                                 -Sintioana deMures 
 
                             Biserici reformate în localitatile     -Panet 
                                                                                           -Cuiesd 
                                                                                           -Berghia 
                                                                                           -Hartau 
                                                                                          -Sintioana de Mures 
 
                            Biserici adventiste în localitatile       -Panet 
                                                                                             -Sintioana de Mures 
                                                                                             -Berghia 
                            Biserica penticostala în localitatea   - Cuiesd 
 
 
  
 sport :      -Terenuri de fotbal în localitatile    -Panet 
                                                                                           -Sintioana de Mures 



                                                                                           -Hartau 
                                                                                           -Berghia 
 
2.8.2. Infrastructura sanitară : 
-Cabinete medicale individuale în localitatile :  -Panet 
                                                                                               -Berghia 
                                                                                               - Cuiesd 
                                                                                             -Sintioana de Mures 
-Cabinet  stomatologic în localitatea Panet 
-Farmacii în localitatile   -Panet 
                                                    -Cuiesd 
                                                    -Sintioana de Mures 
-Numarul de cadre medicale est de  :   -4 medici 
                                                                             -5 asistenti medicali 
                                                                             -4 farmacisti 
 
  
2.8.3. Reţele de utilităţi 
. Infrastructura tehnico-edilitară 
 2.8.3.1.Reţeaua de distribuţie a apei  este  realizata  în localitatea Panet 
prin racordarea  la magistrala de apa Tg-Mures- Band,urmand sa se continuie 
si in celelalte sate . 
 
 2.8.3.2. Reţeaua de canalizare este în stadiu de proiect 
  
2.8.3.3. Alimentarea cu gaze naturale este realizata în toate cele 5 sate 
apartinatoare a comunei Panet 
          Lungimea totala a retelei este de 56 km și deserveste un numar de 2287 
de gospodarii si  este distribuit de E-ON Gaz Romania SA . 
 
 2.8.3.4. Energia electrică 
      Este realizata electrificarea celor 5 sate apartinatoare ale comunei Panet  
iar energia electrică este furnizata de  SC  FDFEE ELECTRICA Transilvania 
SUD SA  
      Comuna Panet  este strabatuta  de linia electrică de 20 - 110 kv de la sud la 
nord iar liniile de joasa tensiune de 0.4kv distribuie energia electrică de la 
cele 13 puncte de transformare existente pe raza comunei. 
2.8.3.5. Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet : 
         -reţele fixe de telefonie sunt distribuite de TELEKOM ROMANIA SA și 
RDS  
        - reţelele  mobile  sunt furnizate de ORANGE ,VODAFON,COSMOTEsi 
RDS  gradul de acoperire este de aproximativ 95 % 
         -furnizori de internet sunt TELEKOM ROMANIA SA ,ORANGE  și RDS 
 
III. RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 
3.1.Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competenţă 
 3.1.1. Riscuri naturale 
 
 Înzăpeziri şi viscole 



  
Înzăpeziri şi viscole, depuneri de gheaţă pe conductorii electrici, îngheţ 

târziu sau timpuriu, furtuni puternice şi grindină mare, se pot produce în 
orice zonă a comunei PANET  traseul cel mai afectat de inzapezire este 
BERGHIA –BAND pe DJ 152 A din cauza lipsei de parapeti pe timpul 
viscolelor se produc blocaje ale circulatiei auto din cauza formari troienelor. 
 
 Inundaţii  
 
 a) inundaţii, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate 
creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri, plutitori, aluviuni şi 
avalanşe de zăpadă şi prin scurgeri de pe versanţi;  
  b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile 
hidrotehnice; nu este cazul 

 
Inundaţii - sunt cuprinse toate cursurile de apă de pe raza localităţilor, 
permanente sau nepermanente, obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii, 
construcţii  hidrotehnice cu rol de apărare precum şi probabilitatea de 
inundaţii . 
- Descriere  - Paraul Cuiesd -risc de inundatii - 50 gospodarii+100 anexe                                                                                                           
                                                                                    - 32 ha  teren agricol 
                                                                                    - 4 km drum comunal 
                    -Paraul Pisti   - risc de inundatii    -40 gospodarii+40anexe 
                                                                                  -12 ha teren agricol 
                                                                                  -1 km drum comunal 
                    -Paraul Berghia   -risc de inundatii  -20 gospodarii+15 anxe 
                                                                                  -1km drum judetean 
                                                                                  -15 ha teren agricol                                                                                                                                                                                                                      
 
 
  Incendii de mari proporţii la fondul construit. Incendii de pădure. 
-incendii de mari proportii la fondul construit nu au existat până în 
prezent,frecventa incendiilor la fondul construit este 2 -3 cazuri/an iar media 
în suprafața afectată este de 600-800mp 
-incendiile mai frecvente sunt la arderea vegetatiei uscate în perioada de 
primavara și toamna acestea fiind principalele riscuri pentru producerea 
incendiilor de pădure . 
  
 Avalanse nue cazul 
 
Avalanşele sunt fenomene nedorite, reprezentate de deplasarea prin 
alunecarea sau curgerea pe pantele munţilor a unor mase de zăpada, care 
antrenează uneori in mişcare si pietre, stânci, arbuşti et 
   
 Fenomene distructive de origine geologică 

 Cutremure 
 



- Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură 
brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. 
                  
 Judeţul Mureş se încadrează în zonele de risc  cu  seisme de amplitudine 
între 6 – 7 grade pe scara Richter, nefiind într-o zonă cu risc ridicat). 

UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE URBANE 
amplasate în zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza 
parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este 
minimum VII (exprimată în grade MSK) 

 
Nr.       Judeţul               Unitatea          Numărul de  Intensitatea 
crt.                   administrativ-teritorială  locuitori   seismică exprimată 
                                                              în grade MSK 
__________________________________________________________________________
______ 
  
 0          1                     2                  3              4 
__________________________________________________________________________
______ 
     MUREŞ 
1.                   Municipiul Târgu Mureş       164.928         VII 
2.                   Municipiul Sighişoara         36.222         VII 
3.                   Municipiul Târnăveni          29.828         VII 
4.                   Oraşul Iernut                  9.833         VII 
5.                   Oraşul Luduş                  18.647         VII 
 
               * LEGEA   Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 
      

 Alunecări de teren 
 

 

În urma ploilor abundente, în perioadele de primavară şi toamnă, mişcări tectonice, 
eroziuni puternice sau ca urmare a unor activităţi umane se pot produce alunecări de teren 
în următoarele zone. 

 

Nr. 
Crt. 

Localitatea /mp,or, 
comuna 

Evaluare 

Observaţii  
Gospodării 

 
Persoane  

 Satul Berghia 8 15  
TOTAL 8 15  



 
PRECIZARE : Dezastrele evaluate în lucrare vor fi analizate  în decurs de 1-3 ani de la mişcarea 
tectonică cu efect de rupere a faliilor de alunecare de teren, urmând ca stratul de argilă înclinată 
după configuraţia versantului, să fie alimentată excesiv cu ape din precipitaţii prin faliile de 
rupere deschise . Stratul de argilă ajungând la gradul de plastifiere critică, declanşează 
accelerarea alunecărilor masive de pământ situate deasupra zonei afectate, producând degradări 
excesive în imobilele construite . 

 

 
 3.1.2 Riscuri tehnologice 
  

A.Industriale – operatori economici care intră sub incidenţa HG nr. 95 din 
23 ianuarie 2003 (H.G. 804/2007)  (AZOMUREŞ) 
 - alţi operatori economici care pot  genera dezastre tehnologice cu 
impact asupra populaţiei, construcţiilor şi a mediului  nu exista. 
B. De transport şi depozitare produse periculoase – operatori economici de 
pa raza localităţii care depozitează, comercializează şi transportă materiale 
periculoase (carburanţi, G.P.L., solvenţi, alte substanţe clasificate conf. 
normelor A.D.R.)nu exista. 
C. Transporturi  

 Transportul rutier – se desfășoară pe DJ-152/A ,DJ -154F 
DC -125 ,DC -135 și DC -136 în condiții satisfacatoare. 

 Transportul feroviar  - linia ingusta care strabatea comuna Panet a 
fost dezafectata din ani 2000 

 Transportul aerian – cel mai apropiat aeroport se afla la Vidrasau la 
aproximativ 18 km 

D. Nucleare 
 

Judeţul Mureş se află la 400 km de Centrala atomoelectrică de la 
Cernavodă, la  500 km de Centrala atomoelectrică de la Kozlodui şi la 750 
km de centrala atomoelectrică de la Pécs.   

  
 
E. Poluare ape –raul Mures care strabate tangential comuna Panet în 

dreptul localitati Sintioana de Mures fiind în aval de combinatul chimic 
AZOMURES TG-MURES exista riscul poluari accidentale. 

 
F. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări-nueste cazul 
 
G. Eşecul utilităţilor publice-coducta de apa a localitati Panet  este pusa în 

funcțiune de putin timp si nu au existat probleme,canalizare nu exista. 
-liniile electrice 20-110kv sunt frecvent reparate și reabilitate producand 

frecvente pene de curent. 
 
 

  
 F. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos  
 



Se pot produce în oricare zonă a localităţii  prin accidente aviatice, 
prăbuşirea unor sateliţi, rachete de plasare a acestora pe orbită, meteoriţi sau 
componente din echipamentele de transport şi plasare pe orbita extraterestră care 
pot provoca  iradierea sau contaminarea populaţiei şi mediului înconjurător peste 
limitele maxime admise de 5 mSv/an (500 mrem/an) 

-in anul 2006 în localitatea Santioana de Mures s-a produs un accident 
aviatic care din fericire s-a soldat doar cu pagube materiale. 

G.  Muniţie neexplodată 

  
           În urma luptelor purtate în al II - lea Război Mondial pe raza judeţului 
Mureş, frecvent sunt descoperite elemente de muniţie neexplodata dar nu este 
ceva specific zonei noastre.  

  

 
 3.1.3. Riscurile biologice –ultima perioada ne-a demonstrat ca in orce 
moment exista riscul aparitiei unei epidemii care poate pune in pericol sanatatea    
si chiar viata populatieii .In ultimul an  la nivelul comunei Panet  s-au inregistrat 
peste 150 de cazuri de infectare  cu COVID 19  si au fost aproape 1000 de cazuri de 
izolari la domiciliu din cauza acestui virus .Din punct de vedere material  atat 
administratia publica cat si populatia au cheltuit sume importante pentru 
protejarea contra pandemiei,din aceste considerente a fost inclus in PAAR  si 
riscul de epidemii pentru comuna Panet 
 
  
 
  
 
 3.1.4. Riscurile de incendiu  
 
  Incendii de mari proporţii la fondul construit. Incendii de pădure. 
-incendii de mari proportii la fondul construit nu au existat până în 
prezent,frecventa incendiilor la fondul construit este 2 -3 cazuri/an iar media în 
suprafața afectată este de 60-80mp 
-incendiile mai frecvente sunt la arderea vegetatiei uscate în perioada de 
primavara și toamna acestea fiind principalele riscuri pentru producerea 
incendiilor de pădure . 
  
 3.1.5. Riscurile sociale 
 
 Se analizează în funcţie de evidenţele existente (adunări, târguri, festivaluri 
şi alte manifestări periodice cu afluenţă mare de public) şi mişcări sociale posibile 
(în raport de politica socială şi situaţia forţei de muncă din zonă) 
  
 Se vor analiza, pe baza statisticilor, intervenţiile cele mai des desfăşurate, 
aşa cum sunt descarcerări, asistenţă medicală, deblocări de persoane, evacuare a 



apei din subsolul clădirilor, salvări de animale etc.) Se vor avea în vedere şi 
riscurile atacurilor teroriste   
 

3.2. Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor 
economici şi obiectivelor din punct de vedere al protecţiei  civile, 
în funcţie de riscurile specifice 
 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
Nr. 
crt.                Tipul de risc                   Principal          Secundar 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
 1.   Cutremur                                          C                  c 
 2.   Alunecare/prăbuşire de teren                  A(t)/P(t)          a(t)/p(t) 
 3.   Inundaţie                                       I(d)               i(d) 
 4.   Secetă                                            S                  s 
 5.   Avalanşă                                        A(v)               a(v) 
 6.   Incendiu de pădure                              I(p)               i(p) 
 7.   Accident chimic                                 A(ch)              a(ch) 
 8.   Accident nuclear                                A(n)               a(n) 
 9.   Incendiu în masă                                I(m)               i(m)  
10.   Accident grav de transport                      A(tp)              a(tp) 
11.   Eşecul utilităţilor publice                     E(up)              e(up) 
12.   Epidemie                                        E(d)               e(d) 
13.   Epizootie                                       E(z)               e(z)  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  

  
Hotarâre nr. 642 din 29/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 
13/07/2005pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, 
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de 
tipurile de riscuri specifice. 

 
 

Nr crt LOCALITATEA TIPUL DE RISC CLASIFICARE 

1 PANET inundatii Id 

2 PANET epidemii Ed 

3 BERGHIA inundatii Id 

4 BERGHIA Alunecari de teren At 

5 BERGHIA epidemii Ed 

6 CUIESD inundatii Id 

7 CUIESD epidemii Ed 

8 HARTAU inundatii Id 

9 HARTAU epidemii Ed 

10 SANTIOANA DE MURES inundatii Id 

11 SANTIOANA DE MURES epidemii Ed 

12 SANTIOANA DE MURES Accident chimic Ach 

    

 
 
 

 
Conform „Hotarârii nr. 642 din 29/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 603 din 13/07/2005pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct 
de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice. 

 



3.3. Obiective sursă de risc (pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, 
radiologic, tehnologic etc.)  

     
3.4. Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele 
sursă de risc 
 
4. ESTIMAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE ŞI 
FINANCIARE NECESARE PENTRU  PREVENIREA ŞI 
GESTIONAREA TIPURILOR DE RISC EXISTENTE ÎN ZONA DE 
COMPETENŢĂ 

 

UMANE 
 



TABEL NOMINAL 
PERSONALUL ÎNCADRAT LA COMPARTIMENTUL PREVENIRE  

AL comunei PANET 

 
 

Nr 
Crt 

Numele şi prenumele 
Fun
cţia 

Locul de 
muncă 

Adresa  
Telefon 

acasă/mobil 

1   FERENCZI T ALIN      HARTAU 14a  0748524380 

2   TATAR REMUS     Santioana de Mures 16            0740178384  

3 DEAK GERGELY-TIBOR    PANET       743      0746774128 

4 SZOSZ LEHEL      BERGHIA        0748460741 

5 SZEKELY ZSOLT   PANET 492  0743862975 

6 KOVACS MIHALY ATTILA 
 

 PANET 257  0744603877 

7 VETESI ZOLTAN   Santioana de Mures 101  0741766962 

8       

9       

10       

 

TABEL NOMINAL  
CU PERSONALUL CE ÎNCADREAZĂ FORMAŢIUNILE DE 

INTERVENŢIE LA SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI PANET 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Fu
ncţ
ia 

Locul 
de 

munc
ă 

Adresa Telefon acasă 

Tel
efo
n 

ser
vici

u 

ECHIPĂ INTERVENŢIE P.S.I. 

1 Gall Ianos                     Panet 407 0752241560  
2 Nagy Sandor                  Panet  604 0742300282  
3 Szabo Iozsef                  Panet 745 0752241558  
4 Szekely Levente   Santioana 3 0742299025  
5 Lorinczi  Edde                   Berghia  0746556975  
6 Barabasi Norbert             Panet 387   0752233566  
7 Adorjan Laszlo   Panet 8 0756479283  
       

ECHIPĂ TRANSMISIUNI ALARMARE, CERCETARE - CĂUTARE 

1       
2       
3       
4       
5       

ECHIPĂ DE DEBLOCARE - SALVARE  



1       
2       
3       
4       
5       

ECHIPĂ SANITAR - VETERINARĂ  
1       
2       
3       
4       
5       

ECHIPĂ EVACUARE 

1 Ferenczi Istvan   Hartau nr 67 0752241561  
2 Pantea Dorel        Panet 283 0744360651  
3 Papai Istvan        Cuiesd 53 0746777675  
4 Barabasi Zsolt     Hartau 57 0751240652  
5 Csutak Jeno    Santioana  0753084884  

 
 

LOC DE ADUNARE - PRIMARIE 
TIMP DE ADUNARE -  20 MINUTE 

 

MATERIALE    
 

RESURSE MATERIALE 

Nr. 
crt

. 
Denumire 

Anul 
achiziţiei 

Necesar Existent Deficit 

1           Autospeciale şi utilaje de intervenţie 

 1MP Honda…………………… 
1 MP Subaru Koshin………. 

2008 
2012 

5 3 2 

      
      
   2       Echipament şi mijloace de protecţie 

 Echipament de protectie 
……………………………. 

 15 5 10 

 Masca de gaze  15 0 15 

      
      
   3        Aparatură de comunicaţii şi informatică 

 Calculator conectat internet 2009 1 1 0 

 Telefoane mobile 2010 15 15 0 

      
      
  4         Mijloace de avertizare şi alarmare 

 Sirena electrică Panet. 2011 1 1 0 

 Sirena electrică Sintioana de Mures 2013 1 1 0 

 Portavoce  2 0 2 

 Boxe  2019 2 1 1 
  5         Mijloace de transport 
      

 Sprinter 2018 1 1 0 

 Buldoexcavator  2017 1 1 0 
 Tractor cu remorca 2018 1 1 0 

ETC.   



FONDURI ALOCATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Nr. 
crt

. 
Anul MATERIALE ACHIZIŢIONATE Obs.  

1 2005   
2 2006   
3 2007   
4 2008   
5 2009   
6 2010   
7 2011   
8 2012   
9 2013   
10 2014   
11 2015   
12 2016   
13 2017   
14 2018 12000  
15 2019 18000  
16 2020 28000  
17 2021 10000  
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
    
    
    
    
    
    
    



 

 
 
5. ANEXE  

 Scurt istoric al zonei de competenţă 

 Grafice / tabele / statistici 
 Hărţi cuprinzând riscurile identificate în plan teritorial cu: 
 
- obiective care constituie risc major 
- obiective cu risc tehnologic 
- zone de risc la inundaţii 
- riscuri biologice 
- zone cu alunecări de teren 
- sursele de risc la incendii de pădure 
- sursele de risc  la avalanşe 
- precipitaţii medii anuale 
- zonele de planificare la urgenţă  
- reţeaua de transport rutier, feroviar şi aerian etc. 

 
 Hărţi (administrative, fizice etc.) 

 Hărţi cu raioanele de intervenţie 

 Altele 
 

  Notă : Hărţile vor fi elaborate la nivelul la nivelul fiecărei comune, oraş şi 
municipiu pe acestea  materializându-se datele cuprinse în „PLANUL DE ACOPERIRE 
A RISCURILOR TERITORIALE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ” 

 

 Hărţile se întocmesc la scara 1: 100.000 


