
                                                        ROMÂNIA 

                         JUDEŢUL HUNEDOARA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

____________________________________________________ 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 /2019 

 

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în 

continuare PAAR,  al oraşului Aninoasa 

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

           Raportat la proiectul de hotărâre nr.24 din 21.03.2019  

 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr.24/5 din 21.03.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 24/6 din 21.03.2019 întocmit de către 

domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei 

de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 9/7/26.03.2019 

În baza prevederilor art.3, art.4,  art.6 alin.1,alin.2, art.8, din  Ordinul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor  nr.132/29.01.2007 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-

cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, publicat în M.O. partea I nr. 

79/01.02.2007 

 În temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.8 şi al art.45 alin.1 si al art.115 alin.1 lit.b din 

Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1-Se  aproba Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în 

continuare PAAR, al oraşului Aninoasa, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2-La data adoptarii prezentei, Hotararea Consiliului local al orasului 

Aninoasa nr. 10 /29.02.2016 isi inceteaza efectele. 

 Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, PSI şi Protecţie Civilă de la nivelul oraşului 

Aninoasa. 

 Art,4-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competentă 

 Art.5-Prezenta se comunică: 

 Instituţiei prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Inspectoratului Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă, 

Iancu de Hunedoara; 



 Compartimentului de Protecţie Civilă din cadrul 

Primăriei oraşului Aninoasa; 

 Afişiere şi presă 

 

Aninoasa la, 

27.03.2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR                                                                 

 ALBESCU ADRIAN                               JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.03.2019, cu un număr de  10 voturi 

pentru, voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri/ 10 membri 

prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la HCL nr.  22  /2019 
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 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
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               INTOCMIT, 

INSPECTOR PROTECTIE CIVILA                

               PLUŢU DORINA 

 

 

 

       ANINOASA  2019 

 

 

 

DE ACORD 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL 

ORAŞULUI ANINOASA 

PRIMAR, 

                      JR. DUNCA NICOLAE 

                                APROBAT 

ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI 

LOCAL DIN  

27 MARTIE  2019 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 



 
 

 

 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

 

Secţiunea 1 

Definiţie, scopuri, obiective 

 

1.1. Definiţe:  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare 

PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul teritoriului administrativ al 

oraşului Aninoasa, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul 

riscurilor respective. 

 

1.2. Scopurile PAAR sunt: 

- asigură cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le 

revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă; 

- creează un  cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea 

riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă; 

- asigură un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.  

 

1.3. Obiectivele PAAR sunt: 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea 

manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 

lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, 

conform schemei cu riscurile teritoriale; 

b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate 

asigurării funcţiilor de sprijin, privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor 

operative; 

d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 

situaţiilor de urgenţă. 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor 

 

2.1. Acte normative de referinţă: 

-  Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor, publicat în M.O. partea I nr. 79/01.02.2007; 



- Legea nr. 481/2001 privind Protecţia Civilă; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 

 

2.2. Structuri organizatorice implicate: 

- Consiliul Local al oraşului Aninoasa; 

- Primăria oraşului Aninoasa; 

- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Aninoasa; 

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Aninoasa; 

- Poliţia oraşului Aninoasa; 

- Poliţia Locală a oraşului Aninoasa; 

- Crucea Roşie – subfiliala Aninoasa; 

- Operatori economici: SC Gerom Internaţional SA - Fabrica de oxigen, SC 

Adarco Invest SRL, SC Foratel SRL, SC Electroutil Aliser SRL, SC 

Hidroconstrucţia SA,   SC Unimat Sercice, SC Tiger Vals SRL, , SC Grup 

Feroviar Român, Gara CFR, Drumuri Judeţene –district Aninoasa, CFR 

marfă, Sistemul Hidrotehnic – Aninoasa, EON Gaz - Aninoasa, SC Apa 

Serv – Sect.apa Aninoasa,  etc. 

- Instituţii publice: Şcoala generală Sfânta Varvara, Şcoala generală Sfânta 

Varvara structura Iscroni, etc. 

 

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu; 

 

L I S T A  

activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul FUNCŢIILOR DE SPRIJIN 

(Bază : HGR – 557/2016) 

 

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 situaţii de urgenţă, Primăria oraşului Aninoasa,  

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva.  

 

B. Monitorizarea pericolelor: 

a) factori de mediu, calitatea aerului – inspectorul de mediu de la Primărie şi de la 

agenţi economici factori de risc, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Deva  

b) cutremure - inspectorul de mediu de la Primărie şi de la agenţi economici factori de 

risc, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Deva; 

c) fenomenele hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apei -  Sistemul de 

Gospodărire a Apelor – Deva, Sistemul Hidrotehnic Petroşani,  Apele Române 

Craiova; 



d) principalele lucrări hidrotehnice – administratorul lucrării (S.C. Hidroconstrucţia 

S.A.); 

e) starea de sănătate a populaţiei – dispensarele medicale, cabinetele particulare, 

medicii de familie, Crucea Roşie subfiliala Aninoasa, Direcţia Judeţeană de Sănătate 

Publică Deva; 

f) transporturi de substanţe chimice periculoase – Poliţia oraşului Aninoasa, Comitetul 

local pentru situaţii de urgenţă prin inspectorul de specialitate, Inspectoratul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva; 

g) siguranţa în construcţii – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul 

Primăriei Aninoasa, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Deva - Birou Petroşani; 

h) obiectivele economice sursă de risc – Comitetul local pentru situaţii de urgenţă prin 

inspectorul de specialitate, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de 

Hunedoara” Deva; 

j) pericole pentru reţele de comunicaţii şi informatice – S.C. Romtelecom S.A.; 

 

C.  Evaluarea riscurilor specifice: 

a) îmbolnăviri în masă – dispensarele medicale ale oraşului, Direcţia Judeţeană de 

Sănătate Publică Deva; 

b) epizotii / zoonoze – Circa sanitar-veterinară, Ocolul Silvic Petroşani,  Direcţia 

sanitar - veterinară Deva; 

c) căderi de obiecte cosmice – Primăria oraşului, Inspectoratul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva; 

d) ameninţări biologice – dispensarele medicale ale oraşului, Direcţia Judeţeană de 

Sănătate Publică Deva; 

e) ameninţări ecologice - inspectorul de mediu de la Primărie şi de la agenţi 

economici factori de risc, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Deva ; 

 

D. Evaluarea efectelor negative: 

a)  ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs – Comitetul local pentru situaţii de 

urgenţă; 

b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă - conform responsabilităţilor 

de monitorizare şi evaluare a  pericolelor şi riscurilor specifice. 

 

2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea: 

 

A. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor: 

a) pentru populaţie şi salariaţi - Primăria oraşului Aninoasa prin Comitetul local 

pentru situaţii de urgenţă; 

b) pentru salariaţi – Conducerea instituţiilor prin Comitetul pentru situaţii de urgenţă 

de la instituţii (acolo unde sunt – la agenţii cu factor de risc); 

c) Inspectoratul Şcolar judeţean prin conducerile Şcolilor generale – prin instituţiile 

de învăţământ din Aninoasa; 



d) Dispensarele medicale din Aninoasa, medicii de familie – pentru întreaga 

populaţie; 

e) Mass-media. 

 

B. Înştiinţarea autorităţilor Administraţiei publice locale Aninoasa: 

a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă – autorităţile 

administraţiei publice judeţene de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a 

pericolelor şi riscurilor specifice, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

„Iancu de Hunedoara” Deva; 

b) asupra producerii situaţiilor de urgenţă -  administratorii agenţilor surse de risc sau, 

după caz, administratorii proprietăţilor afectate . 

 

C. Avertizarea populaţiei şi salariaţilor: 

a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică – sirenele de 

alarmare şi sirenele agenţilor economici factor de risc de pe cuprinsul oraşului;  

   - sirenele electrice instalate pe teritoriul oraşului Aninoasa: 

 

Nr. 

crt. 

Tipul echipamentului Adresa Instituţia pe 

teritoriul 

căreia este 

amplasată 

Mod de 

acţionare 

(local/ 

centralizat) 

Locul de 

unde este 

acţionată 

(IPCJ, 

instituţia) 

1. Sirenă electronică - 

5,5 KW 

Str. 

Libertăţii  

bl. 33 

Bloc locuinţe Local  

 

2. Sirenă electronică - 

450W 

Str. 

Catanesti 

nr.49  

Scoala 

Generala 

Iscroni 

Local Scoala 

Generala 

Iscroni 

3 Sirenă electronică - 

450W 

Str. 

Libertatii

nr.85A 

Stilp Local  

 

b) prin mass-media – postul local de televiziune prin cablu, presă. 

 

3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor: 

a) pentru intervenţie operativă – Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi Celula de 

urgenţă a agentului economic sursă de risc din Aninoasa; 

b) pentru punerea la dispoziţie, conform legii, a unor resurse materiale şi umane – prin 

planul de cooperare pe plan local şi prin Oficiul  pentru Mobilizare a Economiei  şi 

Pregătirea Teritoriului pentru Apărare  Deva (OMEPTA); 

c) asigurarea finanţărilor măsurilor de protecţie – bugetul local, bugetele agenţilor 

economici, bugetul C.J.  

  



4. Comunicaţii şi informatică: 

a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii - informatică pentru managementul 

situaţiilor de urgenţă – S.C. Romtelecom SA Deva; 

b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale – Serviciul de telecomunicaţii 

speciale Deva,  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de 

Hunedoara” Deva, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă; 

c) refacerea operativă a  sistemului public de comunicaţii – operatorii de telefonie fixă 

şi mobilă din zonă; 

 

5. Căutarea, descarceraea şi salvarea persoanelor: 

a) căutarea - salvarea prin structuri operative specializate – Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă Aninoasa, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu 

de Hunedoara” Deva; 

b) spitalizare şi triaj medical – dispensarele medicale din oraş, medicii de familie, 

Crucea Roşie subfiliala Aninoasa, Spitalul de Urgenţă Petroşani, Direcţia Judeţeană 

de Sănătate Publică; 

c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice – Serviciul de 

Ambulanţă Petroşani,  maşini personale şi maşini  puse la dispoziţie de instituţii şi 

agenţi economici de stat sau particulari; 

d) căutarea şi salvarea persoanelor – la solicitarea Primăriei oraşului Aninoasa, 

Serviciile Salvamont şi alte servicii de profil; 

 

6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate: 

a) asigurarea protecţiei  persoanelor cu funcţii de conducere din Primăria oraşului 

Aninoasa şi a conducătorilor agenţilor economici sursă de risc, în locurile în care 

aceştia vor fi  evacuaţi şi a pazei noilor sedii de lucru, precum şi a reşedinţelor puse la 

dispoziţie – Poliţia Locală Aninoasa, Serviciile de pază de la agenţi economici; 

b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare -  Comitetul local pentru situaţii de 

urgenţă; 

c) evidenţa populaţiei evacuate – Serviciul de evidenţă informatizată a oraşului;  

d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate -  conform Planului de evacuare 

în raport cu situaţia spaţiilor de cazare  (existente  şi care se amenajează la nevoie ); 

e) instalarea taberelor de evacuaţi – conform Planului de evacuare ; 

f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate – fiecare unitate pentru bunurile proprii; 

g) evacuarea animalelor – Comitetul local pentru situaţii de urgenţă împreună cu 

Circa sanitar-veterinară Aninoasa; 

h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu – Comitetul 

local pentru situaţii de urgenţă Aninoasa; 

i) evacuarea spitalelor, azilurilor de bătrâni, caselor de copii – ministerele care au în 

subordine astfel de instituţii, în cooperare cu Comitetul local pentru  situaţii de 

urgenţă Aninoasa; 

j) securitatea şi paza zonelor evacuate – Poliţia comunitară Aninoasa, serviciile de 

pază de la obiective; 



k) controlul circulaţiei – Serviciul circulaţie din cadrul Poliţiei Aninoasa, în cooperare 

cu Poliţia oraşului Aninoasa şi Poliţia comunitară; 

l) evacuarea fondului arhivistic – referent din cadrul Consiliului Local Aninoasa, şi 

compartimentele de arhivă de la agenţii economici şi instituţiile de învăţământ; 

 

7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă: 

a) suplimentarea capacităţii de spitalizare – Spitalul de Urgenţă Petroşani, 

dispensarele medicale din oraş, Crucea roşie subfiliala Aninoasa; 

b) instalarea spitalului de campanie – Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva; 

c) acordarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă – 

dispensarele medicale, echipa sanitară din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă din cadrul oraşului, Direcţia de Sănătate Publică Deva; 

d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă – Spitalul de Urgenţă Petroşani, structuri 

ale Sistemului Medical de Urgenţă din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva; 

e) acordarea primului ajutor premedical – Crucea Roşie subfiliala Aninoasa ; 

f) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical – Spitalul de Urgenţă Petroşani, 

Direcţia de Sănătate Publică Deva; 

 

8. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă: 

a) stabilirea dimensiunilor şi condiţiilor de carantină – Spitalul de Urgenţă Petroşani, 

Direcţia de Sănătate Publică Deva,  Direcţia sanitar-veterinară Deva; 

b) securitatea şi paza perimetrului zonei de carantină – Poliţia Locală Aninoasa 

(0254512100), serviciile de pază de la agenţi economici; 

c) măsuri profilactice – Dispensare medicale, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă Aninoasa,  Direcţia de Sănătate Publică Deva,  Direcţia sanitar-veterinară 

Deva; 

 

9. Localizarea şi stingerea incendiilor: 

a) localizarea, limitarea propagării, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor, 

inclusiv a incendiilor în masă – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Aninoasa, Inspectoratul  judeţean pentru situaţii de urgenţă Deva, echipele 

specializate de la agenţi economici, populaţie; 

b) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier -  Detaşamentul de Pompieri 

Petroşani, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Aninoasa, Inspectoratul  

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva, echipele specializate 

de la agenţi economici, populaţie, Ocolul Silvic Petroşani; 

 

10.  Neutralizarea efectelor materialelor periculoase: 

a) stabilirea perimetrelor de securitate -  Echipa NBC  din cadrul Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă Aninoasa, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

„Iancu de Hunedoara” Deva, conducătorii instituţiilor sursă de risc afectate; 



b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate -  

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva; 

c)  intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor 

materialelor periculoase -  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, agenţii 

economici care au utilaje specifice, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

„Iancu de Hunedoara” Deva; 

 

11. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, 

persoanelor evacuate şi altor surse: 

a) asigurarea transportului pentru realizarea evacuării – SC Londo SRL, agenţii 

economici privaţi care deţin mijloace de transport în comun; 

b) 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 Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” 

Deva, prin Planul de evacuare; 

c) 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 Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

„Iancu de Hunedoara” Deva, prin Planul de evacuare; 

d) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate – SC Londo SRL, 

agenţii economici de stat şi privaţi care deţin mijloace de transport în comun şi de 

transport materiale din zonă, stabiliţi prin Planul de evacuare; 

e) supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto – Serviciul circulaţie din 

cadrul Poliţiei Aninoasa, Poliţia oraşului şi Poliţia comunitară; 

f) controlul şi evidenţa autoevacuării – Serviciul de evidenţă informatizată a persoanei 

Aninoasa; 

g) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în 

situaţii de urgenţă -  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de 

Hunedoara” Deva, Oficiul de Mobilizare a Economiei şi pregătirea Teritoriului pentru 

Apărare (OMEPTA), conform Planului de aprovizionare; 

h) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de 

gospodărire a apelor –Sistemul Hidrotehnic Petroşani, Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Deva; 

 

12. Efectuarea lucrărilor publice  şi inginereşti de reabilitare la 

construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate: 

a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în 

primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public – Serviciul 

Urbanism de la Primăria Aninoasa, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Deva – 

Birou Petroşani; 



b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă 

urgenţă -  Serviciul Urbanism de la Primăria Aninoasa, Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii Deva – Birou Petroşani; 

c) 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: 

a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: 

- în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea 

stării de alertă, după caz – Comitetul local pentru situaţii de urgenţă 

prin SC Adriana Impex SRL; 

- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării 

sau a situaţiei de urgenţă – Administraţia Naţională a Rezervelor de 

Stat; 

b) asigurarea apei şi hranei pentru animale – Comitetul local pentru situaţii de 

urgenţă, prin  Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară Deva; 

c) verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea  hranei pentru 

persoanele evacuate sau afectate – Circa sanitar-veterinară Aninoasa,  Crucea Roşie 

subfiliala Aninoasa, restaurantele şi cantinele din zonă, SC Adriana Impex SRL; 

 

14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate: 

a) 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, moteluri, la rude neafectate, etc. Prin 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva se pot 

ridica corturi, cu sprijinul M.A.I.; 

 

15. Asigurarea energiei pentru iluminat şi alte utilităţi: 

a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la 

urgenţă, pentru minim 72 de ore – conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi ; 

b) asigurarea energiei electrice –SC Enel Electrica SA– punct de lucru Vulcan; 

c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a 

energiei electrice –SC Enel Electrica SA– punct de lucru Vulcan; 

d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a 

gazelor naturale –SC Eon Gaz SA– sector Petroşani; 

 

16. Efectuarea depoluării şi decontaminării: 

a) supravegherea gradului de  contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie – 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva, agenţi 

economici din oraş care dispun de aparatură dozimetrică de supraveghere; 

b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau 

contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul 



raioanelor de intervenţie – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Aninoasa,  

formaţiunile NBC din cadrul Serviciului voluntar şi ale agenţilor economici care au 

astfel de structuri, Poliţia comunitară, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva, etc.; 

c) efectuarea depoluării şi decontaminării –  eşaloanele superioare pentru agenţi 

economici din subordine/coordonare, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Deva, 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Deva , Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva; 

d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea 

datelor privind contaminarea teritoriului oraşului – Inspectoratul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva,  Inspectoratul pentru Protecţia 

Mediului Deva; 

e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea  decontaminării şi depoluării - Inspectoratul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva,  Inspectoratul pentru 

Protecţia Mediului Deva; 

f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi  a materialelor 

necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor - 

eşaloanele superioare pentru agenţi economici din subordine/coordonare, 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Deva, Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Deva, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva 

şi, la solicitarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, personalul din unităţile 

specializate cu materialele necesare, puse la dispoziţie de M.A.I.  prin Inspectoratul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva; 

- decontaminarea  mijloacelor auto -  la „Punctul 

de decontaminare mijloace auto” de bază  sau de rezervă; 

- decontaminarea echipamentului – la „Punctul 

de decontaminare echipament”; 

- analiza şi controlul alimentelor – la 

„Laboratorul sanitar-veterinar situat la Circa sanitar-veterinară 

control alimente Petroşani; 

g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi 

monitorizarea stării de sănătate a populaţiei  - dispensarele medicale, Direcţia de 

sănătate publică Deva; 

h) efectuarea decontaminării populaţiei – la  „Punctul de decontaminare personal” 

organizat de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă (Stadion), cu materiale puse la 

dispoziţie de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” 

Deva; 

i) 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 Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de 

Hunedoara” Deva (maşini speciale de decontaminare personal), cu materiale asigurate 

de IJSU; 



j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi 

evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor – Biroul agricol 

şi cadastru din cadrul Primăriei Aninoasa, Direcţia gen. Pentru Agricultură şi 

Industrie Alimentară Deva,  Ocolul Silvic Petroşani, Centrul jud. de consultanţă 

agricolă Deva; 

k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor – Biroul agricol şi cadastru din cadrul 

Primăriei Aninoasa, Ocolul Silvic Petroşani,  Inspectoratul Teritorial de regim silvic 

şi cinegetic;  

l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea efectelor directe şi 

indirecte asupra animalelor şi oamenilor , realizarea decontaminării - Biroul agricol şi 

cadastru din cadrul Primăriei Aninoasa, Direcţia Generală Pentru Agricultură şi 

Industrie Alimentară Deva,  Ocolul Silvic Petroşani, Centrul judeţean de consultanţă 

agricolă Deva, Direcţia sanitar veterinară Deva; 

m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale - Biroul 

agricol şi cadastru din cadrul Primăriei Aninoasa,  Direcţia Generală Pentru 

Agricultură şi Industrie Alimentară Deva,  Direcţia sanitar veterinară Deva; 

n) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului  şi 

depoluarea cursurilor de apă -  agenţii poluatori, inspector mediu din cadrul Primăriei 

Aninoasa, Sistemul Hidrotehnic Petroşani, Sistemul de Gospodarire a Apelor  Deva; 

 

17.  Menţinerea şi restabilirea ordinii publice:  

a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice -  Poliţia locală, Poliţia oraşului Aninoasa, 

oameni de ordine stabiliţi de primar, serviciile de pază şi oameni numiţi de la agenţii 

economici şi instituţii publice din oraş; 

b) menţinerea ordinii publice – Poliţia Locală  Aninoasa; 

c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice – Consiliul local Aninoasa, M.A.I. 

prin Inspectoratul  judeţean pentru situaţii de urgenţă; 

d) stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei -   compartimentul juridic 

şi contencios administrativ din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa. 

 

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 de la 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 Hunedoara 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: 

a) acordarea de ajutoare umane de primă necesitate pentru populaţia afectată -  se 

stabilesc de Consiliul Judeţean Hunedoara, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă „Iancu de Hunedoara” Deva şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat; 

b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă, prin resurse şi infrastructură proprie; 

c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, agenţi economici, 

instituţii – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Consiliul  judeţean, 

Consiliul local, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ; 

d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială – Serviciul de asistenţă socială 

din cadrul Primăriei Aninoasa; 

e) acordarea asistenţei religioase şi sociale -  organizaţiile religioase legal constituite 

cu reprezentanţi în cadrul oraşului Aninoasa, cu sprijinul Direcţiei pentru Cultură, 

Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al jud. Hunedoara; 

f) acordarea asistenţei psihologice – Serviciul de asistenţă socială al Primăriei 

Aninoasa, psihologi de la instituţii şi agenţi economici din oraş, cabinete particulare 

de specialitate. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 
Caracteristicile teritoriului administrativ al oraşului Aninoasa 

 

Secţiunea 1 

Amplasarea geografică şi relieful 

 

Localităţile din bazinul carbonifer Valea Jiului  se prezintă sub forma unui lanţ de 

aşezări înşirate în lungul Jiului de Est şi a Jiului de Vest pe o lungime de eca 35 km. 

Pe Jiul de Est se află aşezate oraşele Petroşani şi Petrila iar pe Jiul de Vest se află 

aşezate oraşele  Aninoasa,Vulcan, Lupeni şi Uricani. 

În urma împărţirii teritorial-administrative din mai 1989 , judeţul Hunedoara avea 13 

oraşe şi 49 de comune. Cu această ocazie comuna suburbană Aninoasa a devenit oraş, 

iar satul Iscroni: sat aparţinător oraşului Aninoasa al cărui teritoriu administrativ însă , 

se restrânge de la podul de peste Jiul de Vest până la DN66. 

Prima localitate pe Jiul de Vest este Iscroni, aşezare care probail s-a format din 

colonişti plecaţi din satul Râu-Bărbat. 

 Aninoasa face parte din reţeaua urbană Valea Jiului, situându-se în depresiunea 

Valea Jiului care are un caracter închis, accesul rutier şi feroviar făcându-se dinspre 

Haţeg şi prin defileul Jiului. 

 Oraşul Aninoasa este amplasat pe valea pârâului Aninoasa de-a lungul 

drumului judeţean pe o lungime de 6 km. 



 Structura liniară a localităţii este determinată de faptul că regiunea este 

deluroasă, iar oraşul s-a dezvoltat într-o vale îngustă cu versanţi abrupţi, de-a lungul 

pârâului Aninoasa, care are punctul de confluenţă cu Jiul.   

 

a) suprafaţă, vecinătăţi : 

Teritoriul administrativ al oraşului Aninoasa, este de 3361 ha, din care: 

-  teren neagricol: 1457 ha, cuprinzând construcţii, drumuri, păduri, etc.; 

- teren agricol : 1904 ha, cuprinzând teren arabil, livezi, păşuni, fâneţe, grădini, etc. 

Teritoriul Administrativ al oraşului se învecinează  astfel: 

- la N şi NE – cu municipiul Petroşani; 

- la V – cu municipiul Vulcan; 

- la S  – cu judeţul Gorj; 

 

b) forme de relief, specificităţi, influenţe: 

Teritoriul administrativ al oraşului Aninoasa, situat într-o depresiune intramontană 

care constituie treapta de relief cea mai joasă în care se resimte cea mai puternică 

intervenţie antropică, se prezintă ca o câmpie terasată, cu ogoare şi livezi.  

 Climatul este influenţat de poziţia lor perpendiculară faţă de circulaţia vestică a 

maselor de aer. Ca urmare, versanţii vestici primesc umiditate mai multă  decât 

versanţii estici. La poale sunt păduri de brazi cu pajişti secundare. 

Datele privind stratificarea terenului  au fost extrase din proiectele elaborate anterior, 

care au avut întocmite studii geotehnice. Conform acestor studii, stratificarea pe 

verticală a terenului este următoarea: 

-umplutură de zgură, pământ, bolovani -  0,50 m. 

-profil nisipos argilos, galben, până la 1,50 m 

-nisip fin prăfos cu pietriş mic, mare cu bolovăniş slab, bogat galben, cenuşiu, până la 

1,40 m. 

Sub stratul aluvionar grosier, urmează stratul de bază terţiar, format din marnă 

verzuie, cenuşie, tare pe o grosime de 0,80 m. 

 

      c) caracteristicile pedologice ale solului: 

Ca urmare a variaţiei şi etajării reliefului, a rolului pe care nivelul freatic îl joacă, pe 

alocuri, în formarea solurilor, în cuprinsul teritoriului administrativ al oraşului 

Aninoasa, se observă o mare diversitate a acestora, apărând, în diferite proporţii, toate 

grupele principale de soluri întâlnite pe teritoriul ţării noastre.  

          Cele mai răspândite tipuri sunt cele din clasa cambisoluri şi anume: 

           - solul brun-eumezobazic (regăsit în toată zona păduroasă) 

           - solul brun-luvic (cu o mare răspândire, din zona muntoasă până în zona 

depresionară),  

 - luvisolul albic.   

             Bogăţiile naturale ale solului şi subsolului 

 Referindu-ne la stratigrafia acestui bazin, menţionăm că sedimentele care-l formează 

sunt alcătuite dintr-un orizont bazal de conglomerate, calcare, nisipuri argiloase de 



culoare roşcată, acoperite la rândul lor de şisturi argiloase şi grezoase vărgate. 

Grosimea acestui orizont este de aproximativ 100-125 m şi apare la zi în sudul şi estul 

acestui bazin. Deasupra acestuia se află un al doilea orizont, cu o grosime de 

aproximativ 300 m, format din blocuri de gresie şi strate de argilă, între acestea 

găsindu-se stratele de cărbuni (mai ales în partea inferioară a orizontului). 

Orizontul superior, care şi el are o grosime de circa 300 m, este alcătuit din gresii, 

conglomerate, nisipuri şi argile şi nu cuprinde resturi organice. 

Aşadar, grosimea totală a depozitelor sedimentare din Bazinul valea Jiului este de 

aproape 800 m. 

Situate în orizontul mijlociu, stratele de cărbuni se găsesc la adâncimi ce variază între 

100 şi 600 m. 

Cercetările geologice detaliate efectuate în timpul explorării şi exploatării acestui 

bazin carbonifer au dus la concluzia că el este alcătuit din 25 strate de cărbuni, 

despărţite între ele de strate sterile care ating uneori 50-60 m grosime. 

Cea mai mare importanţă industrială o are stratul III, a cărui grosime variază între 8 şi 

60 m, media fiind însă de 20 m. Exploatarea lui este totuşi îngreunată, ca urmare a 

adâncimii relativ mari (400-500 m) la care se găseşte. 

Stratul IV, cu o grosime de 1-1,8 m, este de asemenea exploatat, iar stratul V 

reprezintă al doilea strat de bază al bazinului, grosimea lui variind între 3,6 şi 6 m şi 

fiind de asemenea valorificat pe scară largă. 

Favorabile exploatării, ca urmare a adâncimii relativ mici la care se găsesc şi a unei 

grosimi a stratului de cărbune ce variază între 1 şi 3 m, sunt şi stratele XIII, XIV şi 

XV, condiţii ce sunt valorificate într-o foarte mare măsură. 

Cea mai mare parte a stratelor de cărbuni din acest bazin au o structură geologică 

foatre complicată, ca urmare a nenumăratelor schimbări a condiţiilor de sedimentare. 

Deseori aceste strate conţin intercalaţii de şisturi argiloase sau nisipuri, ceea ce 

îngreunează mult exploatarea. Ca trăsătură pozitivă remarcăm faptul că din totalul 

rezervelor geologice de cărbuni ale Bazinului Văii Jiului mai mult de o treime o 

constituie cărbunii cocsificabili, transformarea lor în cocs metalurgic făcându-se în 

interiorul judeţului. 

 Calitatea cărbunilor acestui bazin nu este pretutindeni aceeaşi, cei din 

stratele inferioare fiind calitativ superiori celor din stratele superioare, urmare directă 

a puternicii influenţe pe care au avut-o presiunile în perioada de formare. Chiar în 

acelaşi strat calitatea cărbunilor este diferită, ea îmbunătăţindu-se de la est spre vest, 

unde (după cum reiese din studiul tectonicii bazinului) presiunile laterale au fost mai 

puternice şi au avut deci o influenţă mult mai mare. Puterea calorică a acestor cărbuni 

variază între 6200 şi 7200 calorii. Conţinutul lor mediu de cenuşă şi de sulf este de 

5,73% şi respectiv 2,1%. 

 Oraşul Aninoasa este situat în zonă de munte, cu teren accidentat, din această 

cauză suprefeţele cu terenuri arabile sunt situate in lungul râului Jiu de Vest, în 

apropiere de confluenţa acestuia cu Jiul de Est. Aceste suprafeţe sunt foarte mici şi de 

fertilitate redusă, o pondere mai mare având cultura cartofului. 

 Terenul arabil este în suprafaţă mică şi de calitate inferioară. 



Principalele plante de cultură din zonă sunt; porumbul, cartoful şi sfecla furajeră, iar 

ca culturi intercalate fasolea şi dovleacul. 

Legumele care se pretează mai mult în zonă sunt rădăcinoasele, ceapa şi varza.    

 Suprafaţa mare a păşunilor şi fâneţelor face ca zootehnia să constituie ramura 

de bază a agriculturii. 

 Dintre legumele  care se pretează a fi cultivate în  acestă zonă, amintim: 

Rădăcinoasele, varza, ceapa şi fasolea, acestea cultivându-se pe suprafeţe mici şi mai 

ales în satul aparţinător Iscroni. 

 

  SUPRAFEŢE CULTIVATE  

Suprafeţe cultivate-total-ha-  

 

-grâu - 

-orz-orzoaică - 

-porumb 50 

-sfeclă - 

-floarea soarelui - 

-cartofi 40 

-legume 13 
-plante furajere 10 

  

Cea mai mare producţie de carne se înregistrează la carnea de vită şi cea de porc.La 

alte produse-cum ar fi: laptele de vacă şi cea de oaie - se înregistrează producţii destul 

de scăzute. 

 Sectorul privat din agricultură se află şi la ora actuală în plină restructurare. În 

viitor, cu restrângerea activităţii de minerit, este posibil să capete o importanţă mărită, 

agricultura putând deveni pentru mai mulţi locuitori o sursă importantă de producţie, 

atât pentru nevoile familiei, cât şi pentru valorificare. Rezultă de aici  necesitatea 

menţinerii şi dezvoltării proprietăţilor particulare, pe cît posibil  în loturi care să nu fie 

excesiv fragmentate. 

 SILVICULTURA are o poziţie importantă în sistemul economic al oraşului, 

exploatarea şi întreţinerea pădurilor fiind realizată de unitatea de profil ROMSILVA-

filiala Petroşani. 

În munţii din jurul depresiunii Petroşani pădurea de fag este dominantă. În vestul 

depresiunii fagul e în asociaţii aproape curate, alcătuind 61 %, la care se adaugă 

mesteacănul, mai ales pe grohotişuri, arinul şi frasinul. 

Ca subarboret se întâlneşte adesea alunul ( frecvent în regiunea Livezeni ). Bradul se 

găseşte exclusiv pe munţii înalţi, iar stejarul şi asociaţii săi, prin depresiuni şi 

culoarele văilor mari. 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Caracteristici climatice  



 

a) regimul climatic, specificităţi, influenţe : 

 Clima din ţinuturile hunedorene este, în general, de tip continental, 

temperată. Diferenţele, pe alocuri destul de sensibile între unele localităţi sunt 

determinate nu atât de aşezarea lor mai la nord, sau mai la sud, cât mai ales de 

formele de relief  variate şi gradul de expunere a terenului la soare. 

Pentru caracterizarea climei în toată varietatea ei, datele celor patru staţii 

meteorologice de bază (Parâng - 1585 m, Petroşani - 607 m, Hunedoara - 243 m şi 

Deva - 190 m) şi a celor peste 170 de staţii şi posturi meteorologice cu observaţii 

pluviometrice (cele mai multe situate în depresiuni sau pe văile principale), de care 

dispunem, sunt insuficiente. 

Astfel, din examinarea hărţii temperaturii medii anuale  se constată un decalaj de 120 

între temperatura cea mai ridicată (+10C) şi cea mai scăzută (-2C) înregistrată în 

munţii Parângului şi Retezatului, care au şi altitudinea cea mai mare. Decalajul dintre 

culmile munţilor şi depresiunile de la poalele lor variază şi el, astfel pentru 

Depresiunea Petroşani acesta este de 8. În privinţa temperaturii medii anuale, în 

Depresiunea Petroşani acesta este mai mult de 6. 

Analizând în continuare harta temperaturii medii a lunii ianuarie, constatăm că şi aici 

se observă o grupare a masivelor, în funcţie de valori. Cea mai scăzută temperatura (-

10C) corespunde vârfurilor munţilor Parîng, iar izoterma de -80 este specifică 

munţilor Godeanu şi Şureanu. 

Izoterma cea mai scăzută a lunii iulie este cea de 60 şi se întâlneşte numai pe culmile 

munţilor Parîng şi Retezat (pe culmile munţilor Godeanu şi Şureanu apare izoterma 

de 80, iar în depresiunea Petroşani cea de 160). 

 

b) regimul precipitaţiilor- cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme 

înregistrate, vârfuri istorice: 

Din punct de vedere al cantităţii de precipitaţii, Aninoasa primeşte anual o cantitate de 

precipitaţii mai mică de 700 mm, adică jumătate din cea care cade pe vârfurile 

munţilor ce o înconjoară. 

În ceeace priveşte luna cea mai ploioasă (iulie), cele mai multe precipitaţii cad în 

Godeanu, Parîng, Şurean (180mm), iar în depresiune 100 mm. 

Clima Văii Jiului se caracterizează printr-o climă de munte. Temperatura medie a 

lunii ianuarie este cuprinsă între –3 şi -60C, iar cea a lunii august de 14-18 0C. 

Umiditatea relativă este mai ridicată în sezonul rece de 84-88 %, şi mai scăzută în 

sezonul cald, de 72-80 %.Cele mai multe zile senine se înregistrează în intervalul 

august- septembrie, iar luna cea mai ploioasă este iunie cu 120- 140 mm. 

Îngheţul apare timpuriu (septembrie) şi dispare timpuriu (mai). 

Precipitaţiile sub formă de zăpadă cu pondere mare, prima zi de ninsoare la prima 

jumătate a lunii noiembrie şi ultima zi la jumătatea lunii aprilie, iar numărul zilelor cu 

ninsoare este de o lună şi jumătate. 

Clima întruneşte calităţile zonei montane cu cele patru anotimpuri. Clima are caracter 

temperat continental, cu specific submontan. 



 

c) temperaturi – lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate – 

vârfuri istorice 

În Aninoasa temperatura este influenţată de poziţia sa intramontană, de gradul de 

deschidere care se răsfrânge în circulaţia aerului ( cu stagnare îndelungată a aerului 

rece şi inversiuni de temperatură  în depresiune închisă şi cu circulaţie mai intensă  şi 

drenaj aerian mai  bun în depresiune deschisă). 

În raport cu altitudinea şi cu poziţia faţă de circulaţia generală a maselor de aer, se 

înregistrează temperaturi medii anuale diferite. Temperaturile medii anuale sunt de 80 

C în zona Aninoasei. Astfel, vara, temperaturile medii ale lunii iulie în zonă sunt de 

180 C. Iarna, temperaturile medii ale lunii ianuarie în zonă sunt de -30 C.  

Amplitudinea termică medie în Aninoasa, este de cca 210 C ( -20 C în ianuarie şi cca 

200 C în iulie ). 

Extreme termice : - maximă :   39,70 C în 16.08.1952; 

                             - minimă  : - 31,90 C în 31.01.1947. 

 

d) fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade, etc.: 

Circulaţia maselor de aer este predominant vestică. Vântul Mare este semnalat 

primăvara.  Rezultă efectul topirii bruşte a zăpezii şi se produc scurgeri importante pe 

versanţi, cu creştere bruscă a torenţilor şi producerea inundaţiilor. 

În oraşul Aninoasa, nu au fost remarcate furtuni, tornade sau alte fenomene 

meteorologice extreme, ci doar câteva vânturi de intensitate mai mare, care nu au 

produs pagube majore. 

Vânturile dominante sunt de la sud şi nord-vest, masele de aer canalizându-se pe 

culoarul văii pârâului Aninoasa. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Reţea hidrografică : 
 

Densitatea reţelei hidrografice se situează între 0,9 -0,11 km/km2, principalul colector 

în această vale fiind Jiul, cu cele două ramuri principale, Jiului de Vest şi Jiului de 

Est. 

Marea varietate a condiţiilor fizico-geografice în care se află bazinele hidrografice se 

datorează în primul rând etajării reliefului. Ea determină etajarea tuturor elementelor 

cadrului natural: condiţii de climă, vegetaţie, soluri, fenomen care, corelat cu 

înclinarea reliefului şi expunerea sa, cu variaţia pe latitudine a condiţiilor climatice - 

determinată de circulaţia atmosferică generală - şi cu diversitatea structurală şi 

litologică a regiunii, influenţează  şi regimul hidrologic. Acesta poate fi urmărit cu 

ajutorul scurgerii. Cea mai mare valoare a scurgerii medii multianuale (1200 mm) se 

întâlneşte în munţii Godeanu, Ţarcu şi Retezat, valoarea ei scăzând treptat în celelalte 

masive muntoase: 1000 mm în Munţii Parâng, 600 mm în Munţii Şureanu. În 

Depresiunea Petroşani scurgerea medie multianuală este cuprinsă între 400 şi 600 

mm. 



O notă aparte în peisajul judeţului Hunedoara o constituie lacurile alpine care prin 

poziţia, forma şi coloritul lor uneori schimbător dau un farmec în plus crestelor 

semeţe ale munţilor, constituind unul din punctele de atracţie pentru turişti. 

Cele mai multe dintre aceste lacuri sunt de origine glaciară, ele fiind cantonate în 

căldările sau complexele de căldări glaciare din munţii cei mai înalţi. Acestea au cele 

mai mari suprafeţe şi adâncimi, sunt permanente datorită precipitaţiilor bogate şi a 

evaporaţiei reduse şi alimentează mulţi din afluenţii principali ai Streiului, Jiului de 

Est şi Jiului de Vest, care îşi trag obârşia de sub cununa munţilor. 

 Bazinul Jiului, cu munţii ce-l înconjoară, formează o adevărată cetate a 

naturii, în care intrarea nu se poate face decât de la nord, din artera de comunicaţie a 

Mureşului, pe valea îngustă a Streiului (pe o mare întindere gâtuită  de munţii 

Retezatului şi cei ai Sebeşului) , continuând pe pârâul Merişorului în sus, apoi pe al 

Băniţei în jos, la Petroşani- sau de la sud , prin pasul Lainici, spre Tîrgu-Jiu. 

 De la Livezeni se deschide spre apus valea  Jiului de Vest, a cărui apă e 

însoţită atât de şosea, cât şi de calea ferată. Jiul de Vest , cu apă mai abundentă decât 

cea a Jiului de Est, formează o vale lungă şi plină de vegetaţii. 

 În această vale  aşezările omeneşti sunt dese. Râul curge pe o anumită 

distanţă între munţii Retezatului şi cei ai Vîlcanului, pe care îi desparte pe o mare 

lungime. 

 Prima localitate pe Jiul de Vest este Iscroni (sat aparţinător oraşului 

Aninoasa), apoi Jiu-Coroieşti (Vulcan). 

Cele două Jiuri: 

 -Jiul de Est, care izvorăşte din munţii Şurianu, 

 -Jiul de Vest, care vine din masivul Retezat, 

se unesc la limita teritoriului localităţilor Aninoasa şi Petroşani, mai precis între 

Iscroni şi Livezeni, formând un râu puternic, ce se rostogoleşte vijelios printre stânci,  

trecând prin strâmtoarea Lainici, prin Oltenia, spre Dunăre. Căderea Jiului este destul 

de mare, căci la unirea celor două Jiuri altitudinea este de 556 m, iar la hotarul 

judeţului (podul pârâului Polatiştea )este de 513 m altitudine. 

 Drumul croit de apă prin aceşti munţi formează defileul Jiului, cunoscut şi 

sub numele de defileul Lainici, cel mai frumos şi impunător defileu din Carpaţi. 

Şoseua naţională şi linia ferată străbat acest defileu, făcând legătura între Petroşani şi 

Tg.-Jiu. 

Localitatea Aninoasa este străbătută de pârâul Aninoasa, care este  

regularizat în interiorul intravilanului construit, de la pod, spre nord, până în zona în 

care este canalizat. Menţionăm, că pârâul este canalizat pe toată zona centrului civic. 

Oraşul este străbătut şi de alte pâraie, cu debit mult mai mic însă, care sunt colectate 

de Valea Aninoasei.  

Dintre acestea amintim: pârâul Corhol, Ursului, Coloniei, Bordului, Toderesei, Priboi, 

Pietrelor, Piscului, Valea Puciu, Pârâul lui Toader. Debitul pârâurilor, ca şi calitatea 

foarte bună a apei a permis construrea unui rezervor de apă în partea de nord a 

oraşului, care alimentează cu apă o parte din localitate. 



În perioadele critice cu cantităţi mari de precipitaţii, primăvara şi toamna,  pârâul 

Aninoasa nu favorizează inundaţii. 

Apa freatică se găseşte la adâncimea de 0,80-2,00 m sub nivelul terenului, fiind 

influenţată de nivelul pârâului Aninoasa. 

 

b) lacuri de acumulare; 

c) caracteristic pedologice: 

Malurile râului Jiu sunt soluri aluvionare, gleice şi pseudogleice, cernoziomuri, 

levigate. 

În restul depresiunii, pe terase şi dealuri piemontane se găsesc soluri brune de terasă, 

cernoziomuri, smolniţe, trecându-se spre soluri brune şi brun-roşcate de pădure, în  

diferite grade de podzolire. Se mai găsesc local, soluri negre de fâneţe, rendzine şi 

pseudorendzine, soluri cu puternică eroziune şi chiar rocă la zi. 

 

d) lacuri, iazuri – suprafeţe, adâncimi; 

e) acumulări piscicole – suprafeţe; 

f) amenajări hidrotehnice  

- Amenajarea hidroenegetică a râului Jiu pe sector Livezeni-Bumbeşti (defileul Jiului) 

este preconizată în trei trepte dispunând de un potenţial hidroenergetic de 52 MW, 

respectiv de o energie de 460 Gwh/an. Potenţialul specific mediu este de peste 1700 

Kw/Km, comparabil cu cel de la CHE Corbeni – Argeş. 

Valorificarea acestui potenţial prezintă avantaje: 

- producerea de energie din resurse regenerabile şi nepoluante; 

- eliminarea in consecinţă a unor producători de energie bazată pe 

resurse fosile; 

- îmbunătăţirea  bilanţului energetic naţional . 

- lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, etc.; 

 În momentul de faţă se află în derulare proiectul „Regularizare pârâu 

Aninoasa”, executându-se lucrări de calibrare şi stabilizare a albiei, care să asigure 

tranzitarea apelor mari în condiţii de siguranţă pentru obiectivele social economice 

din zona limitrofă cursului de apă şi lucrări de punere în siguranţă a construcţiilor de 

apărare existente (ziduri deteriorate).  

 

 

Secţiunea a 4-a 

Populaţia : 

 

a)  numărul populaţiei ( recensământ 2002) : 

 
NUMĂRUL DE LOCUITORI LA RECENSAMANTUL DIN 2002 

 

 TOTAL BĂRBAŢI FEMEI 



ORAŞ ANINOASA 

TOTAL 

 

5106 

 

2514 

 

2592 

 

 

Total populaţie stabilă  =  5.106 

 Bărbaţi = 2514 

   Femei = 2592 

 

b) structura demografică :  

 

STRUCTURA POPULAŢIEI 

PE PRINCIPALELE  GRUPE DE VARSTA 
 

GRUPA DE 

VÂRSTĂ 

TOTAL BĂRBAŢI FEMEI 

0-4 302 156 146 

5-9 412 211 201 

10-14 507 259 248 

15-19 377 181 196 

20-24 347 167 180 

25-29 408 198 210 

30-34 569 272 297 

35-39 338 187 151 

40-44 336 185 151 

45-49 308 159 149 

50-54 271 142 129 

55-59 207 90 117 

60-64 229 104 125 

65-69 188 85 103 

70-74 158 72 86 

75-79 95 28 67 

80-84 39 15 24 

Peste 85 
15 3 12 

TOTAL 
5106 2514 2592 

      
 



 

 

 

 

 

STRUCTURA POPULATIEI PE PRINCIPALELE  GRUPE DE VARSTA 
(recapitulare) 

 

 total bărbaţi femei 

0-14 1221 626 595 

15-59 3161 1581 1580 

Peste 60 
724 307 417 

TOTAL 
5106 2514 2592 
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POPULAŢIA STABILĂ DUPĂ RELIGIE LA RECENSAMANTUL DIN 2011 

 

                                    

 
Total oraş Aninoasa 

Aninoasa Iscroni 

TOTAL 
4360 3.110 1.996 

Ortodoxă 3592 2.505 1.751 

Romano-catolica 278 319 76 

Greco-catolica 23 20 10 

Reformata  65 80 23 

Evanghelic  3 4  

Unitariană 10 17 2 

Baptistă 19 34 6 

Penticostală 133 81 74 

Adventişti de ziua a 

şaptea 

   

Altă religie 

(martorii lui Iehova) 

52 38 42 

Fără religie 4 3 4 

Ateu 3 2 3 

Nedeclarată 169 1 1 
 

 

 După limba maternă : 

 

 

barbati
49%

femei
51%

STRUCTURA POPULAŢIEI PE SEXE



 

 

 

 
TOTAL ORAŞ 

ANINOASA 

Aninoasa Iscroni 

TOTAL 
4360 3.110 1.996 

Română  3711 2.139 1572 

Maghiară  172 143 29 

Romanes  298 120 178 

Germani 5 5 0 

Italieni 3 3 0 
 

 

STRUCTURA POPULAŢIEI ACTIVE DUPĂ  SECTORUL ÎN CARE LUCREAZĂ 

(conform recensământ 2002) 

 

 Masculin Feminin Total 

SECTORUL DE STAT 817 299 1116 

SECTORUL PRIVAT 192 202 394 

SECTORUL MIXT 9 10 19 

DIN GOSP.PROPRIE 0 0 0 

DIN ALTE GOSP. 0 0 0 

Şomeri  64 44 108 

TOTAL 1082 555 1637 

POPULAŢIA STABILĂ PE NAŢIONALITĂŢI 
 

  

DENUMIREA 

 

TOTAL 

ORAŞ 

ANINOASA 

 

ANINOASA  

 

ISCRONI 

0 1 2 3 4 

1.  
Români 

4682 2858 1826 

2.  
Maghiari 

257 202 55 

1116

394

19 0 0
108
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DIN ALTE GOSP.

SOMERI



3.  Germani 10 7 3 

4.  Rromi 142 42 100 

5.  Italieni 1  2 

6.  Secui 1 1 0 

7.  Nedeclaraţi 10 0 10 

 TOTAL 5106 3110 1826 

 

 

c) mişcarea naturală: 

Natalitatea, alături de  reducerea mortalităţii şi creşterea duratei medii a vieţii, este 

una din componentele cele mai însemnate ale evoluţiei numărului şi structurii 

populaţiei. 

Procentul de natalitate este de  7,42 ‰ 

Procentul de mortalitate este de 4,29‰ . 

 

d) densitatea/concentrarea populaţiei pe zone, aglomerări:  

Populaţia în oraşul Aninoasa are o densitate de 152,33 locuitori/ km2 . 

 

Secţiunea a 5-a 

Căi de transport : 

 

 a) căile de transport rutiere: 

 

 Principalul drum care deserveşte localitatea este DN 66A, care pleacă din 

intersecţia cu DN66, traversează satul aparţinător Iscroni, o porţiune din Aninoasa, 

până îndreptîndu-se spre Vulcan. Din DN 66A porneşte drumul judeţean DJ 666B  

care se desfăşoară pe lângă pârâul Aninoasa, a cărui lungime  este de 6 km+200 din 

DN 66A până la ieşirea din localitate.  

 

Nr. 

crt 

Numărul 

drumului 
Denumirea drumului 

Lungime 

(km.) 
Obs. 

1 2 3 4 5 

Drumuri naţionale : 

1 DN 66 Pe teritoriul oraşului Aninoasa de la km 

121 până la km 126 

5  

2. DN 66A De la intersecţia DN66 până la intrarea in 

mun.Vulcan 

5,5  

 

 Cele două căi principale ale localităţii fac parte din străzi de categoria a III-

a având rol de străzi colectoare. 

 Aceste artere de circulaţie majoră sunt modernizate, având îmbrăcăminte 

asfaltică (DN66A) şi beton de coment (DJ666B), dar într-un stadiu deteriorat.  



 Drumul judeţean în localitate se transformă în strada Vulculeşti, Văleni, 

apoi Libertăţii spre capătul dinspre nord a localităţii, iar DN66A în localitate este 

strada   Bănciloni la ieşirea din localitate, spre Vulcan. 

 

Nr 
crt 

Numărul şi denumirea drumului şi                              
a sectorului de drum 

Lungime 
(km) 

Categoria în care se 
încadrează 

Pe timp               
uscat 

Pe timp   
ploios 

0 1 2 3 4 

1. DJ 666 B : DN 66 A (Iscroni) – Aninoasa 5,750 M M 

 

 În prezent nu există alte străzi majore de circulaţie, numai străzi de 

categoria a IV-a, de deservire locală şi secundare, nemodernizate. 

 
 DENUMIREA DESCRIEREA, ELEMENTE DE IDENTIFICARE 

1.  Strada Bucureşti Îmbrăcăminte balast, lungime 300m, lăţime 4m, cu trot. 

2.  Strada Bujorului Beton de ciment,  900m, 3,5m 

3.  Strada Bărnuţiu Balast, 400m, 3,5m              

4.  Strada Bănciloni Asfalt, 2300m, 5m 

5.  Strada Cătăneşti Piatră şi balast,  900m, 5m 

6.  Strada Dănuţoni Balast şi pământ, 3500m, 4m 

7.  Strada Centru I Asfalt, 1600m, 7m 

8.  Strada Centru II Asfalt, 800m, 7m 

9.  Strada Cimitirului Balast, 500m, 4m 

10.  Strada Cocoşvar Pământ, 1800m, 4m 

11.  Strada Costeni Piatră şi balast 3200m, 4m 

12.  Strada Gheorghe Doja Balast, 1300m, 4m 

13.  Strada Mărtineşti Balast şi pământ, 2500m,4m 

14.  Strada M.Eminescu Balast, 300m,4m 

15.  Strada Horea Balast, 500m,4m 

16.  Strada Izvorului Balast, 1500m,4m 

17.  Strada Jiului Balast şi pămânnt, 3200m, 4m 

18.  Strada Libertăţii Beton de ciment,pământ, beton asfaltic 

6000m+800m+1200m, lăţ 6m cu trotuar aferent 

19.  Strada Gh.Lazăr Balast, 300m, 4m 

20.  Strada 1Mai Balast, 600m, 4m 

21.  Strada Piscu Balast, 3200m, 4m 

22.  Strada Progresului Balast, 600m, 4m 

23.  Strada Republicii Balast, 1200m, 4m 

24.  Strada Şcolii Beton asfaltic, 200m, 5m 

25.  Strada Uzinei Balast, 1600m, 4m 

26.  Strada Văleni Beton, 2500m+2500m, 4m 

27.  Strada Vulculeşti Balast 

 

 Nu există tuneluri. 

 

b)  căi de transport feroviare:  



 

 Transportul de mărfuri şi călători se realizează pe calea ferată Petroşani –

Lupeni-Bărbăteni, ce trece prin localitatea Aninoasa. Gara CFR se află în centrul de 

greutate a localităţii, dar este greu accesibilă datorită magistralei  de termoficare de la 

Paroşeni spre Petroşani. 

 Există şi o cale ferată normală  pentru transport marfă, care deserveşte 

incinta pricipală mina Aninosa – Sud  şi care este racordată la calea ferată principală, 

Simeria- Petroşani-Tg.Jiu. 

 

c) căi de transport aeriene:  

  - nu este cazul 

d)  căi de transport subterane ( metrou);  

  - nu este cazul 

e)  căi navigabile – porturi: 

  - nu este cazul 

f)  reţele de conducte magistrale – gaz, petrol, produse petroliere; 

           În Aninoasa a fost executată conducta de distribuţie gaz pe circa 8,2 km, cu 

două ramuri, una alimentând blocurile de pe strada Libertăţii, cealaltă blocurile din 

Iscroni. 

 

Secţiunea a 6-a  

Dezvoltare economică : 

 

a) zone industrializate/ramuri : 

- exploatarea lemnului; 

- turism; 

- comerţ. 

 

b) depozite/rezervoare, capacităţi de stocare, risc minim : 

SC Jieţ Comimpex SRL – staţie peco de alimentare: 

 - motorină = 80 to 

 - benzină = 40 to 

 

c) exploatări miniere, petroliere :  

           Exploatarea minieră Aninoasa şi-a început activitatea în 1880, fiind amplificată 

apoi mereu. A exploatat  zăcămintele de cărbuni, care au fost prelucrate la Coroieşti. 
În urma restructurării economiei naţionale activitatea de minerit s-a redus drastic, 

mina din Aninoasa fiind închisă. Amintim în acest sens “PLANUL DE ÎNCETARE A 

ACTIVITĂŢII PENTRU MINA ANINOASA-APARŢINĂTOARE 

C.N.H.PETROŞANI”- proiect aflat în derulare, care prevede dezafectarea şi/sau 

demolarea unor clădiri existente în cele 4 incinte ale minei: 

- În incinta Aninoasa  Nord se vor dezafecta şi demola 24 construcţii; 

- În incinta Aninoasa  Sud se vor dezafecta şi demola 16 construcţii; 



- În incinta Piscu se vor dezafecta şi demola 23 construcţii; 

- În incinta depozit materiale şi staţia de betoane Iscroni se vor dezafecta şi demola 29 

construcţii. 

Intrucât mina Aninoasa a fost închisă, s-a hotărât prin HG. 644 din 20 iunie  

2007 transformarea minei Aninoasa în muzeu, prin folosirea unor clădiri, din cele 

solicitate de comunitatea locală. Muzeul va fi situat în regiunea Văii Jiului, în 

amplasamentul fostei incinte principale de la mina Aninoasa.  

Activităţile care se vor desfăşura în muzeul Aninoasa vor fi cele specifice din 

domeniul cultural - privind istoricul mineritului. 

 

d)  fondul funciar – terenuri agricole, terenuri împădurite, etc.: 

- terenuri agricole – 1904 ha; 

- suprafeţe împădurite – 1216 ha; 

- ape – 22 ha; 

- drumuri, căi ferate – 55 ha; 

- construcţii, curţi – 101 ha; 

- teren neproductiv – 63 ha. 

Gospodării ale populaţiei: 587 ( 244 la Aninoasa şi 343 la Iscroni ) 

 

e)  creşterea animalelor ( numai de către populaţie), astfel: 

Efective de animale: 

- bovine = 303 ( matca = vaci – 170, juninci - 3); 

- porci = 112 ( matca = scroafe - 30); 

- ovine = 320; 

- caprine = 45; 

- cabaline = 82; 

- păsări = 13200; 

Apărarea sănătăţii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, 

siguranţa  alimentelor de origine animală, destinate consumului uman, salubritatea 

furajelor animalelor şi protecţia mediului în raport cu creşterea animalelor, constituie 

o problemă de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii din zonă. 

 

f)  turism/capacităţi de primire turistică: 

- Turism : obiectivele turistice din zonă sunt datorate condiţiilor naturale, vieţii 

culturale continue şi îndelungate pe aceste meleaguri. Principalele obiective de interes  

sunt: 

- turistic:  

 a) Motel Gambrinus – pârtie de schi; 

 b) Un monument al naturii “TULIPAN”, un arbore cu florile în formă de lalea, 

”Filodendron Tulipifera”. Suprafaţa aferentă monumentului este de 40 mp; 

 c) Compex Sportiv Anena – zonă de agrement. 

- tradiţii şi obiceiuri : Nedeia Tulipanului, Festivalul de colinde 

„Ziurel de Ziua”, Festivalul de muzică uşoară „Voci de Copii” etc. 



- Capacităţi de primire turistică: 

- Motel Gui, str. Costeni - 17 camere; 

- Motel Gambrinus, str. Dănuţoni - 41 camere; 

- Cabana Anena, str. Gh.Doja - 17 camere; 

 

g)  apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei: 

- dezvoltarea turismului; 

- creşterea activităţii economice poate fi mult facilitată de 

existenţa unor capacităţi de producţie aflate în stare de conservare 

şi o serie de hale şi spaţii disponibile pentru activităţi economice ; 

- existenţa unor terenuri destinate construirii unor obiective noi. 

 

h) resurse naturale: 

 

Secţiunea a 7-a 

Infrastructuri locale : 

 

a) instituţii publice – cultură, ocrotirea sănătăţii: 

- Primăria oraşului Aninoasa, care are în subordine Serviciul Public Asistenţă Socială, 

Poliţia comunitară, Serviciul Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi altele; 

- Şcoala Generală „Sfânta Varvara”; 

- Şcoala Generală „Sfânta Varvara” – Structura Iscroni; 

- Centrul Cultural Aninoasa; 

- Căminul Cultural Iscroni; 

- Poliţia oraşului Aninoasa; 

- Grădiniţe,  

- Dispensare medicale, medicină generală; 

- Farmacie.  

 

b) reţele de utilităţi: apă, canalizare, electrice, gaze, etc.  

 

1) reţele de alimantare cu apă: 

 Oraşul este alimentat cu apă din trei de surse, şi anume: 

- prima sursă prin captarea apei de suprafaţă din pârâul Aninoasa. Apa captată este 

tratată într-o  staţie de tratare cu 4 filtre lente.Apa astfel tratată este înmagazinată într-

un rezervor cu două compartimente, de 200 mc fiecare. De aici apa se livrează 

consumatorilor casnici şi industriali cuprinşi în zona: Staţie tratare - Coloniile Ţucor. 

- a doua sursă de alimentare se realizează cu apa provenită din staţia de tratare Valea 

de Peşti.Apa ajunge gravitaţional într-un rezervor de 800 mc, de unde tot gravitaţional 

sunt alimentaţi toţi consumatorii din aval de rezervor, reţeua având ca punct final 

cartierul de blocuri din Iscroni. 



 Rezervorul de 800 mc este dotat şi cu o staţie  de pompare cu ajutorul 

căruia în cazuri de necesitate, când staţia de filtre Aninoasa este oprită, se alimentează 

rezervorul 2 x 200 mc. 

- a treia sursă de alimentare se realizează din rezervorul Zănoaga, care preia apă din 

râul Polatişte şi aducţiunea de la Valea de Peşti , apa distribuindu-se gravitaţional 

tuturor consumatorilor situaţi în zonă: podul peste râul Jiu de Vest (DN 66A-

intersecţia Livezeni). 

 În zona blocurilor Iscroni –Valea Ungurului se face direct din magistrala 

Valea de Peşti (cu racorduri individuale). 

 Se menţionează faptul că reţelele de apă existente nu deservesc întreaga 

localitate. 

 În rezervoarele de apă existente este înmagazinată pe lângă apa necesară 

alimentării consumatorilor şi apa necesară stingerii incendiilor, aceasta constituind 

debitul intangibil de incendiu, iar pe reţelele de distribuţie sunt amplasaţi hidranţi de 

incendiu. 

Lungimea reţea apă = 18,242 km. 

 

 2) reţele de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale: 

 Este realizată în sistem divizor, fiind constituită dintr-un colector menajer 

construit din centrul vechi al oraşului, dealungul drumului ce străbate localitatea 

pentru zona situată dealungul pârâului Aninoasa cu deversare în colectorul nou al 

oraşului cu deversare în acelaşi colector. 

 Colectorul menajer al Jiului de Vest preia apele menajere provenite din 

localităţile Lupeni, Vulcan şi Aninoasa şi le transportă la staţia de epurare Dănuţoni. 

 Prin intermediul distribuitorului apele ajung în două decantoare radiale cu 

Dn = 30m, de unde prin colectorul de descărcare cu L=1345 m apele epurate ajung în 

râul Jiu . 

 Nămolul este condus gravitaţional în camere de pompare şi de aici în 

metantancuri. 

Quz max.= 892 l/sec 

Quz med.= 600 l/sec  

 Se menţionează faptul că în zona centrului nou, reţelele de canalizare 

existente sunt executate numai pentru blocurile existente. 

 CANALIZARE PLUVIALA: 

 Apele meteorice colectate în zona localităţii amplasată dealungul pârâului 

Aninoasa, sunt preluate de de rigolele drumului judeţean şi sunt deversate în acest 

pârâu. 

 Pentru centrul nou al oraşului Aninoasa, respectiv zona mobilată cu blocuri 

este construit un colector pluvial ce debuşează în râul Jiul de Vest iar pentru restul 

zonei, apele provenite din precipitaţii sunt preluate de rigolele stradale şi deversate în 

râul Jiu de Vest. 

 Lungimea reţelei de canalizare = 0,9 km, Suprafaţa totală = 50.000 mp, 

Suprafaţa construită = 12.380 mp. 



 

 3) reţele de energie electrică:  

 a) Consumatorii casnici şi neindustriali sunt alimentaţi prin reţele electrice 

aeriene şi subterane de 20 KV; 6KV ; posturi de transformare (25 buc.) de 20/0, 4KV 

şi 6/0, 4KV şi linii electrice subterane şi aeriene de joasă tensiune. 

 Blocurile de locuinţe sunt alimentate în cabluri electrice subterane de 

secţiuni mari în sistem buclat sau radial. 

 Ceilalţi consumatori neindustriali sunt alimentaţi direct din reţelele electrice 

de joasă tensiune existente în zona lor sau prin intermediul unor posturi de 

transformare proprii dar care preiau şi alţi consumatori din zona respectivă. 

 Iluminatul public este amplasat corespunzător dar este în unele zone 

descomplectat iar în unele este chiar abandonat. 

 Reţeaua electrică aferentă iluminatului public este executată în cablu 

subteran sau aerian prezentând pe unele porţiuni discontinuităţi. 

 b). Consumatorii industriali sunt alimentaţi prin linii proprii de medie 

tensiune şi din liniile care deservesc ceilalţi consumatori având posturi trafo prorii. 

 

 4) reţele de gaze:  

     În Aninoasa a fost executată conducta de distribuţie pe circa 8,2 km, cu două 

ramuri, una alimentând blocurile de pe strada Libertăţii, cealaltă blocurile din Iscroni. 

Aceasta din urmă a fost pusă în funcţiune împreună cu staţia de reglare măsurare în 

anul 2000, în prezent fiind racordate zece blocuri din Iscroni. Ramura de pe valea 

Aninoasa nu a funcţionat deloc, pe anumite porţiuni conducta fiind demontată cu 

ocazia regularizării pârâului Aninoasa. 

 Consumul de gaze naturale estimat iniţial a fost de 850 mc/h (0,67 

mc/h/apartament = 673 mc/h,  plus o rezervă de 177mc/h ). Staţia de reglare măsurare 

are capacitatea de preluare a unor noi debite (chiar peste cei 850mc/h prevăzuţi). 

Suprafaţă teren  SRM Aninoasa = 432,00 mp, Suprafaţă construcţii = 14,00 mp.  

 

 5) reţele de energie termică centralizată: 

 În oraşul Aninoasa, alimentarea cu căldura si apa caldă de consum a blocurilor 

de locuinţe si a unor clădiri social-culturale se facea cu ajutorul unui punct termic (PT 

zona Iscroni) şi a trei centrale termice (CT1, CT2, CT3) funcţionând pe combustibil 

solid-cărbuni  in prezent nefunctionale.  

             În toate centralele termice, cazanele de tip PAC 12 şi PAC 15 sunt uzate fizic 

şi moral, dotarea cu aparatură de măsură şi control este foarte deficitară, neexistând 

indicaţii referitoare la parametrii agenţilor termici produşi, fapt care a dus la 

închiderea lor;  

     Retele termice secundare 

Retelele sunt realizate în sistem clasic, având  conductele izolate termic cu vată 

minerală şi montate în canal prefabricat.  

Sunt portiuni de reţea cu o vechime mai mare de 20 de ani;  

 



6) retele de telefonie:  

Abonaţii telefonici ai oraşului Aninoasa sunt racordaţi la centrala telefonică 

ALCATEL cu o capacitate de 1.000 de abonaţi. 

 Racordul centralei telefonice s-a realizat cu fibră optică în canalizaţie 

telefonică. 

 Centrala telefonică ALCATEL beneficiază de un sediu nou. 

S-au montat şi releee pentru telefonie mobilă Orange, Cosmote, Vodafone etc.   

 

 7) reţele importante de radio şi televiziune: 

 Pentru recepţionarea programelor radio-tv s-a realizat echiparea releului din 

Parâng pentru toate localităţile din Valea Jiului. 

 În prezent televiziunea prin cablu este asigurată de U.P.C. S.A. Petroşani şi 

pentru zona Iscroni de U.P.C. S.A. Vulcan. 

 

          c) locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă  

Locuri de adunare şi cazare a sinistraţilor conform Planului de evacuare în situaţii de 

urgenţă al oraşului Aninoasa. 

 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ a stabilit 

înfiinţarea a _3_ puncte de adunare-îmbarcare pentru _3_ zone ale localităţii şi câte 1 

punct de adunare-îmbarcare pentru fiecare zonă : 

- Punct de adunare-îmbarcare nr. 1  situat în curtea şcolii generale „Sfânta Varvara, 

deserveşte zona de  nord a localităţii. 

- Punct de adunare-îmbarcare nr. 2 situat în zona Stadionului Minerul Aninoasa, 

deserveşte zona centrală a localităţii . 

- Punct de adunare-îmbarcare  nr. 3  situat în curtea Şcolii generale „Sfânta Varvara – 

Structura Iscroni, deserveşte zona de sud a localităţii; 

  Punctele de adunare-îmbarcare conferă condiţii bune pentru desfăşurarea 

activităţilor de adunare, luarea în evidenţă, repartiţia pe mijloace de transport, 

îmbarcarea,  etc.  

 

 

 

Secţiunea a 8-a  

Specific regional/local: 

 

a) vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere: 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă: 

 

Secţiunea 1 

Analiza riscurilor naturale: 

 



Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de 

producere/manifestare a situaţiilor de urgenţă, amploarea şi efectele posibile ale 

acestora. 

 

 - riscuri naturale (cf.A2 din HGR nr. 2288/2004) : 

Fenomene meteorologice periculoase Incendii 

de 

pădure 

Avalanşe 

Fenomene distructive 

de origine geologică 

Furtuni Inund. Tornade Secetă Îngheţ 
Alunecări 

de teren 

Cutremure 

de pământ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- x - - - x - x x 

 

a1) inundaţii: 

 Topire bruscă a stratului de  zăpadă (depusă din ianuarie şi februarie în cantitate 

mare) şi scurgeri de pe versanţi duce la creşterea bruscă a nivelurilor râurilor cu 

depăşiri ale cotelor de apărare care are ca rezultat, de regulă în perioada aprilie - mai a 

anului, fenomenul producerii inundaţiilor pe perioadă scurtă cu cantităţi mari de apă, 

pe suprafeţele zonelor cu aşezări gospodăreşti din apropierea torenţilor, pâraielor şi 

râurilor mici. Nu au fost cazuri majore care să producă pagube importante. 

    Precipitaţiile relativ abundente specifice zonei montane şi urmare a schimbărilor 

climatice globale în ultimul an s-au produs mai multe ploi torenţiale provocând 

inundaţii.   

              În această situaţie, aproape în fiecare primăvară, se află localităţile aşezate în 

zona Bazinului Hidrografic JIU: cu revărsare a Jiului, Jiului de Vest şi afluenţilor lui  

care afectează Iscroni, Aninoasa, Strâmbuţa;     

   
Sectoare cu risc de inundaţii pe drumurile naţionale sunt:  

- DN 66 km121 – 125                   

- Defileul Jiului  
 

a2) furtuni, tornade, secetă, îngheţ: 

Nu au existat cazuri pe teritoriul oraşului Aninoasa. 

 

b) incendii de pădure: 

În zonă există păduri de conifere şi foioase. Posibilitatea apariţiei cu o frecvenţă 

ridicată a incendiilor este datorată fulgerelor şi focurilor nesupravegheate 

 

 

 

 făcute de turişti. Existenţa fâneţelor în proximitatea pădurii creşte riscul incendiilor. 

Pe teritoriul oraşului Aninoasa nu au existat incendii de pădure. 

 

 

c) avalanşe: 



Avalanşe se produc în special în zonele înalte de munte în lunile ianuarie -  februarie 

chiar şi martie la topirea stratului superior de zăpadă prin antrenarea straturilor depuse 

în timpul precipitaţiilor mari. Astfel de zone sunt la Lupeni şi Petroşani în staţiunile 

Straja şi Parâng. Nu au existat cazuri pe teritoriul oraşului Aninoasa. 

 

d) fenomene distructive de origine geologică: 

d1) cutremure:  

            Se are în vedere: macro şi microzonarea seismică a teritoriului naţional, 

caracteristicile fondului construit, datele statistice privind victimele şi daunele 

provocate de seismele produse în anii anteriori, zonele construite posibil a fi afectate 

de un cutremur major.  

 În Aninoasa, ca de altfel în tot judeţul Hunedoara, nu sunt zone cu risc seismic în 

conformitate cu informaţia primită de la Inspectoratul de Stat în Construcţii – 

Inspectoratul Judeţean în Construcţii Hunedoara, care comunică următoarele:  

- «potrivit hărţii de zonare seismică din normativul p.100-92, judeţul Hunedoara 

se află in zona „F”, corespunzătoare gradului seismic minim 6. – nu sunt 

construcţii sau clădiri încadrate în clase de risc seismic».   

 

d2) alunecări de teren: 

In zona Anena în imediata vecinatate a Complexului sportiv s-a produs o alunecare de 

teren în anul 2001, fiind afectata platforma si cladirea salii de sport. In continuare  

falia s-a deplasat constant cu circa 50- 60 cm existand pericolul ca 3 locuinţe 

particulare si 2 blocuri de locuinte cu un numar total de 210 persoane sa fie afectate. 

In acest sens a fost întocmită documentaţia necesară pentru lucrările de consolidare a 

terenului. In urma obtinerii de fonduri, în 2007 – 2008 s-a realizat lucrarea de 

consolidare a terenului în zona respectivă. 

In data de 19- 20.02.2012 dataorita incarcarii masive de zapada si imbibarii acesteia 

cu apă s-a produs o supraîncărcare a șarpantelor coloniilor 123,125,143 de pe strada 

Libertatii care s-au prăbușit. Nu au existat victime.  

In data de 03.04.2013 din cauza precipitatiilor abundente, s-au produs infiltratii de apa 

in zona strazii Martinesti nr. 63 proprietatea familiei Stoica Marioara avand in spatele 

casei un deal care s-a deplasat miscand temelia casei provocand fisuri in peretii 

laterali ai imobilului.Nu au existat victime. 

 In data de 19.12.2018 dataorita incarcarii masive de zapada si imbibarii acesteia cu 

apă s-a produs o supraîncărcare a șarpantelor coloniilor 21,25,137 de pe strada 

Libertatii care s-au prăbușit. Nu au existat victime.  

 

 

 

 

 

Secţiunea a 2-a  

Analiza riscurilor tehnologice: 



 - riscuri tehnologice ( din HGR nr. 557/2016) : 
Accidente, avarii, explozii şi incendii 

Poluare 

Ape 

Prăbu-

şiri 

de 

construc

-ţii 

Eşecul 

utilităţi-

lor 

publice 

Căderi de 

obiecte 

din 

atmosferă 

/ cosmos 

Muniţie 

neexplo- 

dată 
Industrie 

Transp.  şi 

depozitare 

produse 

pericol. 

Trans- 

porturi 
Nucleare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - x x x - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) industriale: 

În Aninoasa, există SC Gerom Internaţional SA – Fabrica de oxigen, care prezintă 

posibilitatea producerii  unor incendii şi explozii şi constituie obiectiv sursă de risc 

minor. Acest operator economic are ca obiect de activitate producerea de oxigen şi 

prezintă un factor de risc în zonă. 
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b) transport şi depozitare de produse periculoase: 

Pe teritoriul oraşului Aninoasa nu există nici un operator economic care utilizează 

substanţe periculoase. Transportul  substanţelor periculoase din alte localităţi se face 

pe ruta stabilită de transportator şi avizată de I.J.S.U. 



            Orasul Aninoasa este traversat de DN 66 care prezinta o importanta deosebita 

pentru transportul rutier, acesta legînd zona Transilvaniei de zona Olteniei. Exista 

riscul producerii unor accidente rutiere la transportatorii de substante chimice, putând 

fi afectate zonele limitrofe DN.  

 

              b1) transportul prin reţele magistrale:   

            Pe raza  oraşului Aninoasa exista 8,2 km conducte de distribuţie pentru 

transport gaz metan. 

 Riscurile care pot exista sunt: 

 - explozie în incinta staţiilor de reglare şi măsurare a presiunii, având 

următoarele cauze: trăsnet, scurtcircuit electric, arderea resturilor vegetale din 

imediata apropiere a staţiilor, focul deschis, fumatul, executarea unor lucrări de 

întreţinere fără respectarea prescripţiilor tehnice specifice; 

 - explozie şi incendiu la conductele magistrale în urma executării unor 

lucrări de construcţii, cariere de argilă-agregate, amenajări de căi de comunicaţii 

(drumuri), în zona în care sunt amplasate conductele; 

 

c) nucleare:  

Nu intrăm în zona de planificare la urgenţe pentru risc nuclear. Cea mai apropiată 

centrală atomo-electrică este cea din Ungaria, situată pe Dunăre, în localitatea Paks. 

În situaţia producerii unui accident nuclear în această locaţie, se aplică procedurile 

stabilite prin Planul de intervenţie la urgenţă radiologică, plan care se află la nivelul 

judeţului şi care conţine detalii legate de dispunerea surselor, forţelor şi mijloacelor de 

intervenţie, colaborarea dintre instituţii, măsuri şi proceduri. 

 

d) riscuri de poluare a apelor: 

În oraşul Aninoasa exista SC Hidroconstrucţia SA  Bucureşti, Sucursala „Ardeal” 

Cluj-Napoca, Şantier Răstolita I Baraj-Lot Livezeni care prezintă riscuri de poluare a 

apelor. Acest operator economic are ca obiect de activitate amenajarea 

hidroenergertică a râului Jiu. Pe sectorul Livezeni (confluenţa Jiului de Est cu Jiul de 

Vest) şi valea Sadului cuprinde două  hidrocentrale, amplasate în zona defileului. 

 Sectorul este situat pe teritoriul judeţelor Hunedoara (barajul şi acumularea 

Livezeni-la limita teritoriului administrativ al celor două judeţe) şi Gorj (restul 

amenajării). 

 Barajul Livezeni va fi amplasat la km 116+300 al DN 66, la 1,1 km aval de 

confluenţa Jiului de Est cu Jiul de Vest, este un baraj stăvilar echipat cu 3 stavile 

segment cu clapetă cu deschiderea de 12m şi h = 9 m.  

Această amenajare hidroenegetică va înlocui  energia produsă în termocentrale, 

reducând astfel degradarea mediului, degradările de teren produse de extragerea 

lignitului (halde steril) şi de funcţionarea termocentralelor (halde cenuşă, emisii de 

noxe) se reduce efortul valutar pentru importul de petrol şi gaze naturale, etc. 

Importul de păcură se reduce cu 62.000 to/an, cantitatea de bioxid de carbon din 

atmosferă se reduce anual cu cca. 150.000 tone. 



           Nu a fost cazul de poluare a apelor. 

 

e) prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări:  

Datorită căderilor masive de zăpadă depusă pe acoperişul imobilelor nr.127 şi nr.143, 

nr.125 din str.Libertăţii, a ploilor abundente din ianuarie 2002 şi februarie 2005 

grinzile şi căpriorii de susţinere a acoperişurilor au cedat prăbuşindu-se peste tavanul 

etajului I ale imobilelor. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. 

 

f) eşecul utilităţilor publice – nu este cazul;  

g) căderi de obiecte din atmosferă sau cosmos – nu este cazul;  

h) muniţie neexplodată: 

Pe teritoriul oraşului Aninoasa, în anul 2004 a fost găsit un proiectil în zona Iscroni. 

Muniţie neexplodată pe teritoriul oraşului au fost găsite cu o fregvenţă scăzută.  

 

Secţiunea a 3-a  

Analiza riscurilor biologice: 

 

Pe teritoriul oraşului nu există riscul de izbucnire a unor epidemii/epizootii în 

construcţii, ferme zootehnice, colonii de muncitori, zone locuite paupere. 

             Nu sunt colonii de muncitori. 

             În zona oraşului Aninoasa nu sunt tabere de sinistraţi. 

             Nu au existat poluări accidentale ale surselor de  apă utilizate în vederea 

potabilizării. 

 

Secţiunea a 4-a  

Analiza riscurilor de incendiu : 

 

În luna mai a anului 2006 a avut loc un incendiu produs în str.Vulculeşti pavilionul B, 

Regim P+1. Nu au existat victime omeneşti. 

          Riscul producerii de incendii, este următorul: 

- la case şi gospodăriile populaţiei = 38 % ; 

- la pajişti = 28 % ; 

- la păduri =  12 %; 

- la obiective industriale =13 %; 

- la autovehicule = 8 %; 

- alte situaţii = 1 %; 

 Incendiile la case şi anexe gospodăreşti au frecvenţa mai mare în perioada 

sezonului rece, când se fac focuri în sobe, la pajişti şi resturi vegetale în perioada de 

primăvară, la păduri în perioada de vară. 

 Dotarea SVSU este următoarea: 9 pighete PSI complet echipate, mijloace 

iniţiale de intervenţie: 25 stingătoare P6, lopeţi, găleţi, târnăcoape, materiale aferente.         

Oraşul dispune de 17  hidranţi, operativi. 



 Există la toţi operatorii economici şi instituţii publice, echipe PSI, materiale şi 

utilaje, în funcţie de importanţa acestora. 

 

Secţiunea a 5-a  

Analiza riscurilor sociale : 

 

Obiective sursă de risc social: 

- SC Gerom Internaţional SA – risc chimic minor. 

Operatorul economic are întocmit Planul de intervenţie la accident chimic, şi Plan de 

evacuare, planuri in care sunt marcate limitele de risc social aflate în zona de 

planificare la urgenţă. 

Zonele de risc crescut sunt zonele aglomerate cum ar fi: blocurile, dispensarele 

medicale,  centrele comerciale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 
Acoperirea riscurilor 

 

Secţiunea  1 

Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie - intervenţie: 

 

(1.) Evitarea manifestărilor riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea 

consecinţelor acestora, se realizează prin următoarele acţiuni: 

a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, 

etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente; 

b) activităţi preventive ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a 

autorităţilor publice, pe domenii de activitate; 



c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice oraşului Aninoasa şi asupra 

comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 

d) exerciţii şi aplicaţii. 

 

(2.) Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii 

riscurilor, sunt: 

a) controale şi inspecţii de prevenire; 

b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 

c) acordul; 

d) asistenţă tehnică de specialitate; 

e) informare preventivă; 

f) pregătirea populaţiei; 

g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale. 

 

(3.) Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la: 

a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea 

unităţilor operative; 

b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru 

fiecare tip de risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt: autospecialele de lucru 

cu spumă şi apă, alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, asistenţi, etc.; 

c) zona de acoperire a riscurilor, de timpii de răspuns, cuantificaţi de comisia IJSU; 

e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la 

incendii; asistenţa medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare; deblocări/salvări de 

persoane, salvări de animale, etc.; 

f) alte informaţii considerate necesare. 

 

Secţiunea a 2-a  

Etapele de realizare a acţiunilor : 

 

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale: 

a) alertarea şi/sau alarmarea SVSU şi a altor unităţi de intervenţie vecine; 

b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei reale; 

c) deplasarea la locul intervenţiei; 

d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului 

preliminar de intervenţie; 

e)  transmiterea dispoziţiilor preliminare; 

f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 

g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 

h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 

i) manevra de forţe; 

j) localizarea  şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 

k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 

l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 



 m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au 

favorizat evoluţia acestuia; 

n) întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 

o) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii la locul de dislocare 

permanentă; 

p) restabilirea capacităţii de intervenţie; 

q) informarea IJSU/ preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 

r) 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 natura evenimentului, intervenţiile SVSU 

sunt organizate astfel: 

a) urgenţa I – asigurată de SVSU Aninoasa  sau echipa de intervenţie a obiectivului 

afectat; 

b) urgenţa a II-a – asigurată de subunităţile IJSU; 

c) urgenţa a III-a – asigurată de 2 sau mai multe unităţi limitrofe; 

d) urgenţa a IV-a – asigurată de grupări operative, dislocate la ordinul IGSU, în cazul 

unor intervenţii de amploare şi de lungă durată. 

 

Secţiunea a 4-a 

Acţiunile de protecţie - intervenţie : 

 

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, 

pentru: 

a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi 

transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente 

şi materiale de primă necesitate; 

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum  şi participarea la 

evacuarea  populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi; 

c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii 

situaţiei de urgenţă specifice; 

d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 

e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţii esenţiale, a căror 

integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei; sediile 

poliţiei, dispensare medicale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare de urgenţă, 

clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în 

apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuire a energie şi/sau 

care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele  

de autovehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, 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; 

f) limitarea proporţiilor situaţiilor de urgenţă specifice şi înlăturarea  efectelor acesteia 

cu mijloacele din dotare. 

 

Secţiunea a 5-a 

Instruirea : 

 

(1.) Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor 

abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de IJSU şi aprobate de 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

(2.) Primarul, care este şi preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii Urgenţă şi 

conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura 

cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie a 

modalităţilor de acţiune conform planurilor aprobate de analiză şi acoperire a 

riscurilor. 

 

Secţiunea a 6-a 

Realizarea circuitului informaţional-decizional 

şi de cooperare : 

 

Sistemul informaţional decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate 

observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, 

alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către 

factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. 

Informarea secretariatului permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, 

efectelor negative produse, precum şi a măsurilor luate, se realizează prin rapoarte 

operative. 

Primarul şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi conducerile 

operatorilor economici şi instituţiilor  amplasate în zonele de risc au obligaţia să 

asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor  

meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de 

intervenţie. 

CAPITOLUL V 
Resurse umane, materiale şi financiare : 

 

 Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii 

de analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, 

prin Planul  de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, elaborate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. 



Consiliul local prevede anual, în bugetul propriu, fonduri necesare pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din 

oraşul Aninoasa.  

     În momentul de faţă, instituţia noastră se confruntă cu o gravă criza financiară, 

cauzată de lipsa agenţilor economici, mari contribuabili, de pe raza oraşului, ceea ce a 

condus la o încasare neritmică şi inconsistentă a veniturilor bugetului local. Chiar şi 

după închiderea Exploatării Miniere Aninoasa, în anul 2006, în condiţiile în care 

veniturile bugetului local s-au redus cu până la 1,5 milioane lei anual, Primăria 

oraşului Aninoasa a asigurat continuitatea furnizării serviciilor publice către populaţia 

oraşului. 

     Această situaţie a condus în timp la acumularea de datorii, aflându-ne acum 

în imposibilitatea de a funcţiona, datorită faptului că asupra conturilor instituţiei au 

fost validate şi urmează a fi executate popriri reprezentând datorii către furnizori, 

urmând ca aceasta suma să crească in perioada următoare. 

  Având în vedere situaţia prezentată şi ţinând cont de demersurile pe care le 

întreprindem în scopul stingerii datoriilor către agenţii economici faţă de care avem 

executări silite, Consiliul Local a fost în imposibilitatea alocării de fonduri pentru 

asigurarea resurselor financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, în bugetul 

local pe anul 2010.  

În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 

producere/manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc 

tipuri  de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel : 

a) inspecţii de prevenire; 

b) servicii profesioniste/voluntare/pentru situaţii de urgenţă; 

c) echipe de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare; 

d) echipe de căutare-salvare, NBC şi pirotehnice; 

e) alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, Salvamont, scafandrii profesionişti, 

echipe de radioamatori, etc.; 

f) grupe de sprijin. 

Pe lângă tipurile de forţe specializate prevăzute mai sus, mai pot acţiona, după caz, în 

condiţiile legii: unităţile poliţiei, jandarmeriei, structurile poliţiei comunitare, 

formaţiuni de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţii în caz de urgenţă 

şi organizaţii neguvernamentale cu activităţi specifice, etc. 

Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al formaţiunilor de 

voluntari, altele decât cele  instruite special pentru situaţii de urgenţă, care acţionează 

conform sarcinilor stabilite pentru formaţiile de protecţie civilă organizate la 

operatorii economici şi societăţile comerciale în planurile de apărare specifice, 

potrivit legii. 

 

CAPITOLUL VI 
Logistica acţiunilor 

 



Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de 

urgenţă se stabileşte prin Planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de 

autorităţile, instituţiile publice, societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în 

acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă specifice tipurilor de riscuri. 

Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din 

timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin Planurile de apărare specifice. 

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a 

situaţiei de urgenţă specifice, se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii 

economici cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A N E X E: 
 

 

 

  1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea 

riscurilor în localitatea Aninoasa  - model anexă 1; 

  2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.AR. – model anexă 2; 

  3. Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor 

de urgenţă, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, 

adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, a responsabilităţilor şi 

misiunilor; 

  4. Riscuri potenţiale în localităţile vecine care pot afecta zona oraşului Aninoasa; 

  5. Hărţi de risc; 

  6. Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a 

frecvenţei de producere ori de manifestare a consecinţelor acestora, pe tipuri de 

riscuri; 

  7. Sisteme existente de preavertizare/avertizare a  atingerii unor valori critice şi de 

alarmare a populaţiei în scopul evacuării; 

  8. tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de 

urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren,, accident tehnologic, etc. ); 

  9. Planuri şi proceduri de intervenţie; 

             10. Schema fluxului informaţional-decizional; 

11. Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora; 

12. Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice; 

13. rapoarte lunare de informare şi analiză către IJSU; 

14. Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, 

modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţile locale şi cu sprijin de la 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” sau Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

15. Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



           COMITETUL LOCAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                               Anexa nr.1       

          PRIMĂRIA ANINOASA  
 

L I S T A  
autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi 

în analiza şi acoperirea riscurilor în 

localitatea ANINOASA  

 

Nr. 

crt. 
Denumire autoritate Coordonate autoritate Persoane de contact 

Atribuţii 

în P.A.A. 

conform 

Fişei 

nr.____ 

1 2 3 4 5 
1 PRIMĂRIE  Str. Libertăţii nr. 85 

tel. 

 0254512108  

fax  :  

 0254512758  
E-mail : 

primariaaninoasa@yahoo. 

com  

DUNCA  NICOLAE 

PRIMAR 

ANINOASA Str. Catanesti nr.25 

Tel.0254512108 .0769543478,0744598613  

E-mail: nicudunca@yahoo.com 

 

__1__ 

 

SFIA  ION 

VICEPRIMAR 

ANINOASA. Str. Vulculesti, nr.195B 

Tel. 0254512108,0729120252 

 

__1__ 

GHEORGHE SIMION -NELU 

SECRETAR  

ANINOASA. Str. Libertatii, nr.106 ap.2 

Tel 0254512108,0766899430 

 

__1__ 

                   PLUŢU DORINA  

  INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ  

VULCAN, str. Aleea Crizantemelor 

bl.10T, sc.I, ap.18, Tel. 0763626265 

E-mail: dorinadorinaeu@yahoo.ro 

__1__ 

ROBU SORIN -MARCEL 

SF POLITIE LOCALA 

PETROSANI str.Nicolae Titulescu bl. E 

sc. 2 et.2 ap 18 

Tel. 0725212535 

 

__1__ 

TRANTEA ELENA   

INSPECTOR SERVICIUL URBANISM  

PETROŞANI str. Slatinioara bl.1, ap.26  

Tel. 0723646282 

 

__1__ 

POPESCU BEATRICE 

CONSILIER  SALARIZARE SI 

RESURSE UMANE  

PETROSANI, str. Primaverii, nr.8,  

 Tel. 0767458360 

E-mail: bia.popescu@yahoo.co.uk 

__1__ 

FOGEL SIMONA OTILIA 

REFERENT  S.P.C.L P. EVID.POP  

ANINOASA str. Libertatii, nr.44 ap.1  

0254512090, 0721285776 

     __1__ 



UNGUREANU DOINA 

ŞEF ŞERVICIU PUBL.ASIST.SOC.  

PETROŞANI,str.Decembrie1918, bl.97 /7 

Tel. 0726288796 

E-mail: doina_ungureanu19@yahoo.com 

__1__ 

2 POLIŢIA ORAŞULUI  Str. Bujorului bl. A1  

Tel. 0254513677 

HULUȚĂ FLORIN 

  ŞEF POLIŢIE ANINOASA, 

 VULCAN, str. Coroiești,nr.9 

 Tel. 0757058102, 0732970130 

__2__ 

 

 
 

3 DISPENSARUL 

MEDICAL 

Str. Libertăţii bl.103 

Tel. 0254512123 

  

TOMA ADRIAN 

MEDIC 

PETROŞANI, str. Vilelor bl.14 ap. 5 

Tel. 0254542063 

__3__ 

4 SCOALA GENERALĂ 

SFÂNTA VARVARA 

Str. Şcolii nr.1 

Tel. 0254512116 

INTA RAMONA ESTERA  

DIRECTOR 

VULCAN, Str.PREPARATIEI  nr. 3 BL 

8 SC 2 AP 18 

Tel. 0721950677 

E-mail: sclaninoasa@yahoo.com 

__4__ 

5 ŞCOALA GENERALĂ 

SFÂNTA VARVARA -

STRUCTURA  ISCRONI 

Str. Cătăneşti, nr.50 

Tel 0254512681 

INTA RAMONA ESTERA 

DIRECTOR 

VULCAN, Str.PREPARATIEI  nr. 3 bl. 

8 sc.2 ap. 18 

Tel. 0721950677 

E-mail :sclaninoasa@yahoo.com 

__4__ 

6 SISTEMUL 

HIDROTEHNIC  

Str. Dănuţoni, nr.2 

Tel. 0254515771  

       0254515772  

CORICI  SORIN 

ŞEF SISTEM 

PETROŞANI Str. Independenţei bl.15/8  

Tel. 0744274281 

__9__ 

7 SC 

HIDROCONSTRUCŢIA 

SA 

Str. Dănuţoni, nr.2A 

Tel. 0254515551   

IACOB  ION  

DIRECTOR 

CLUJ NAPOCA str.Calea Baicului nr.27 

Tel. 0744398339 

__5__ 

8 SC TIGER VALS SRL Str. Văleni  

Tel. 0254513531 

ZLOTEA VALENTIN 

ADMINISTRATOR  

VULCAN str. Dorobanţi bl. 58/41  
Tel. 0744357597 

__14__ 

9 SC.GEROM 

INTERNAŢIONAL SA 

Str. Dănuţoni, nr.355 

Tel. 0254541661   

CIOBOTEA GHEORGHE 

ŞEF – FABRICA OXIGEN 

PETRILA str. Alexandru Sahia bl.2 ap.2,  

Tel. 0721974686  

E-mail: ciobotaru_gigi@yahoo.com 

__13__ 

10. SC ELECTROUTIL 

ALISER SRL 

Str. Dănuţoni, nr.3 

Tel. 0254513325 

IMBRE LILIANA  

ADMINISTRATOR  

PETROŞANI Str. Păcii, bl.12, ap.6  

Tel. 0766390781 

__15__ 

11. S.C.CARPATINA 

SERVICII S.R.L. 

Str. Dănuţoni, nr.303 A 

Tel. 0254540161 

RECHITAN TIBERIU 

DIRECTOR EXECUTIV  

PETROŞANI str. Aviatorului bl.26A,  ap 

10 

Tel. 0722564152 

__16__ 

12. SC EON GAZ SA 

SERVICIU TEHNIC 

Aninoasa str. Costeni nr. 

328A 

Tel. 0254513350 

PAVEL DORIN 

ŞEF DISTRICT  

PETROŞANI Str. Păcii bl.8, ap.17  

Tel. 0721174425 

__6__ 

13. SC APA SERV SA – 

SECTOR ANINOASA 

Str. Centru II nr. 208  

Tel. 0254513393 

ŞTEFAN CRISTIAN     

INGINER  

PETROŞANI Str. Gen. Dragalina bl.6, 

__7__ 



ap.37  

Tel. 0724172794 

14. SC ENEL DISTRIBUTIE 

BANAT ZONA RETEA 

DEVA 

Str. Vasile Alexandri nr.1 

Vulcan 

Tel.0731660237 

AHRTCULESEI VASILE 

SUBINGINER  

PETROSANI  Str. Gen. Vasile Milea  

bl.29 ap.9 

Tel. 0730583061 

__10__ 

15. DIRECŢIA SANITAR 

VETERINARĂ   

Str. Nicolae Bălcescu nr.10 

Petroşani  

Tel. 0254548241 

ŞARDI IOAN 

MEDIC VETERINAR  

PETROŞANI Str. Aurel Vlaicu nr.30 

Tel. 0788735654 

__11__ 

16. SC ROMTELECOM  

SA 

 

      DEVA 

Str. Iuliu Maniu  nr.2 

 

Tel. 0254204202 

 

        CERNAT MIHAI 

ŞEF COMPARTIMENT SERVICII 

TEHNICE HUNEDOARA 2 

TELECOMUNICAŢII  

DEVA str. 22 DECEMBRIE bl.13,  ap.32 

Tel. 0760248192 

__12__ 

17. SECTIA DRUMURI 

NAŢIONALE DISTRICT 

LIVEZENI 

 

Str. Livezeni nr. 40 

Petroşani 

Tel. 0254541754 

ŞCHIOPU COSTEL 

ŞEF DISTRICT – LIVEZENI 

ANINOASA str.Dănuţoni nr.351 A 

Tel. 0726510170 

__8__ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA 

fluxului informaţional operativ – decizional 

pentru situaţii de urgenţă  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - comandă -  raport 

   - informare – înştiinţar  şi cooperare 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

AL JUD.  HUNEDOARA 

      Tel.  0254211850 Fax.  0254215010          Centrul operaţional pentru S.U. 

    Tel.  0254214220,221  Fax.   0254211212 

112 Grupul de suport tehnic pentru situaţii 

de urgenţă 

generate de inundaţii 

Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Hunedoara 

Tel.  0254211773, 0254215740 

Fax.  0254211536 

Inspectoratul Judeţean pt.  

Situaţii de Urgenţă 

„Iancu de Hunedoara” 

  Tel.  0254214220 

           0254214221 

               112 

Fax.  0254211212 

COMITETUL LOCAL  

PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

AL ORAŞULUI ANINOASA 
   tel. 0254512108  fax 0254512758____ 

 
Preş. CLSU        

PRIMAR 

0254512108 

0769543478 

Post  

pluviomet

ric 
local 

Staţie 

hidrometr

ică 
locală 

    Centrul operativ cu  act. temporară 

 

Spital Urg. 

Petroşani 

0254543318 

0254544321 

Pompierii 

Petroşani 

0254541150 

Poliţia 

Aninoasa  

0254513679 

Pol.Locala. 

0254512108 

0254512100 

  S.V.S.U 

0254512108 

 

  Cooperare 
SC Electrouitl Aliser SRL 

Tel. 0254548348 

SC Hidroconstrucţia  

Tel. 0254515155 

SC. Foratel SA 

Tel. 0254571300 

SC Tiger Vals SRL 

Tel. 0254513531 

SC Adarco SRL 

Tel. 0254506001 

Inspectoratul 

prot.civila 

Petroşani  

0254542263 

D.A.Jiu Craiova  

0251427597 

 

 

S.H.Petroşani  

Tel.0254515771 

Fax.0254542232  

 

 

Staţia Hidrologică  
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         PRIMĂRIA ANINOASA 

 

 

 

 

 

 

 

RISCURI POTENŢIALE 

în localităţi/judeţe vecine care pot afecta 

zona de competenţă a oraşului Aninoasa 

 

 

 

Nu există  riscuri potenţiale în localităţile sau judeţele vecine, care să poată 

afecta zona de competenţă a oraşului Aninoasa. 

Riscuri nucleare. 

Judeţul Hunedoara nu intră în zona de planificare la urgenţe pentru risc 

nuclear, în proximitate neexistând centrale atomo-electrice şi nici centrale nucleare 

utilizate în cercetare. 

Cea mai apropiată centrală atomo-electrică este cea din Ungaria, situată pe 

Dunăre, în localitatea Paks. În situaţia producerii unui accident nuclear în această 

locaţie, se aplică procedurile stabilite prin „Planul de intervenţie la urgenţă 

radiologică”, plan care se află la nivelul judeţului şi care conţine detalii legate de 

dispunerea surselor, forţelor şi mijloacelor de intervenţie, colaborarea dintre instituţii, 

măsuri şi proceduri. 

 

 

 

                                                                PROTECTIE CIVILA 

                                                                INSP.  PLUŢU DORINA 
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SITUAŢIA 

SPAŢIILOR  DE  CAZARE  ŞI  DE  PREPARARE  A  HRANEI 
  

Denumirea 

amplasamentului 
Adresa  

Dist. 

faţă 

de 

oraş 

(km) 

Nr. 

camere 

Nr.persoane 

ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi 

Sursă 

energie 
Obs. preparare 

hrană 

servire 

hrană 

Localitatea  ANINOASA 

Motel Gui Str.Costeni - 17 60 1080 100 Gaz, En.el  

Motel Gambrinus Str.Dănuţoni 2 41 160 1080 100 Gaz, En.el  

Cabana Anena Str.Ghe.Doja - 17 45 350 350 En.electrica  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

T o t a l  - 75 265 2510 550 -  

                         

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       

S.V.S.U 

                                                                                                                                                                 

PLUŢU DORINA 
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SITUAŢIA 

SPAŢIILOR  DE  CAZARE  ŞI  DE  PREPARARE  A  HRANEI 
  

Denumirea 

amplasamentului 
Adresa  

Dist. 

faţă 

de 

oraş 

(km) 

Nr. 

camere 

Nr.persoane 

ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi 

Sursă 

energie 
Obs. preparare 

hrană 

servire 

hrană 

Localitatea  ANINOASA 

Motel Gui Str.Costeni - 17 60 1080 100 Gaz, En.el  

Motel Gambrinus Str.Dănuţoni 2 41 160 1080 100 Gaz, En.el  

Cabana Anena Str.Ghe.Doja - 17 45 350 350 En.electrica  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

T o t a l  - 75 265 2510 550 -  
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                                                                  SITUATIA 
      

SPAŢIILOR  DE  CAZARE  ŞI  DE  PREPARARE  A  HRANEI 
  

Denumirea 

amplasamentului 
Adresa  

Dist. 

faţă 

de 

oraş 

(km) 

Nr. 

camere 

Nr.persoane 

ce  pot fi 

adăpostite 

Capacităţi 

Sursă 

energie 
Obs. preparare 

hrană 

servire 

hrană 

Localitatea  ANINOASA 

  -       

Motel Gambrinus Str.Dănuţoni 2 41 160 1080 100 Gaz, En.el  

Cabana Anena Str.Ghe.Doja - 17    45    350 350 En.electrica  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

T o t a l  - 58 205 1430 450 -  

                         

 

 
                                                                                                                                                                  

Protectie civila 

                                                                                                                                                     

Insp.   PLUŢU DORINA 
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        PRIMĂRIA ANINOASA 

 

 

M Ă S U R I  

corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor,  

de reducere a frecvenţei de  producere ori de evitare a consecinţelor  

acestora, pe tipuri de riscuri 

 

 

 

A. Riscuri naturale : 

 

- consolidarea clădirilor, instalaţiilor, etc., pentru evitarea dărâmării acestora 

ca urmare a unor eventuale furtuni sau inundaţii; 

- regularizarea albiilor  râului Jiul de Vest şi pârâurilor  din zonă, prin crearea 

de pereuri betonate sau din piatră, întărirea celor existente, extinderea porţiunilor 

regularizate în amonte şi în aval de zonele locuite 

- drenarea şi adâncirea pârâurilor Valea Stancă şi Valea Chiciorii ; 

- plantarea de ramuri de salcie pe marginile apelor din zonă pe porţiunile 

nisipoase şi care prezintă riscul erodării acestora ; 

- îndreptarea  malurilor apelor din zona locuită, pentru evitarea creării de 

baraje de gheaţă, lemne sau alte materiale pe care apele le pot aduce din amonte ; 

- plantarea de arbuşti sau pomi fructiferi pe porţiunile despădurite şi care sunt 

în pantă, pentru evitarea alunecărilor de teren; 

- crearea unei zone tampon prin defrişarea lăstărişului sau prin crearea de 

drumuri  vicinale, între terenurile arabile sau păşuni şi zonele împădurite, pentru 

evitarea extinderii eventualelor focare de incendiu spre zonele împădurite, unde focul 

nu poate fi stăpânit uşor ; 

- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte  regulile PSI şi a modului de 

comportate la producerea  anumitor tipuri de  situaţii de urgenţă 

 

Pericol la barajul Valea de Peşti : 

 

  Măsuri ce se iau la atingerea situaţiilor critice 

  

            Trepte de periculozitate, praguri critice 

 Stabilirea acestui domeniu implică mai mulţi factori analizaţi prin metode 

statistice şi de probabilitate.  

 Practica demonstrează că pot exista situaţii în care, fie din motive interne 

construcţiei (slăbire în timp a rezistenţei cu toate nuanţele posibile), fie cauze externe 



(suprasarcini, depăşirea domeniului de calcul, catastrofe naturale, exploatare 

iraţională), parametrii de comportare să înregistreze variaţii dincolo de limita 

considerată normală. 

 Evoluţia poate fi lentă, rapidă sau bruscă, iar valoric poate fi de la atenţie până 

la situaţie critică, avarie, cedare. 

Urmărindu-se stăpânirea comportării construcţiilor, dincolo de limita normală 

s-a stabilit gradarea evoluţiei pe trepte de periculozitate, fixându-se limita de : atenţie 

pericol alarmă. 

La atingerea limitei de atenţie la praguri critice hidrologice: 

- Se anunţă conducerea SH Petroşani; 

- Se anunţă SGA Deva, pentru a nu fi surprinşi oamenii şi animalele în 

albii; 

- Se solicită prognoza conform convenţiei existente; 

La atingerea limitei de atenţie la praguri critice, la AMC: 

- Se reface setul de măsurători la care se semnalează depăşiri, dacă se 

confirmă se anunţă conducerea SH Petroşani; 

- Se aplică programul de urmărire specială cu frecvenţă crescută; 

- Se anunţă SGA Deva; 

Sistemul de gospodărire a apelor Deva asigură secretariatul Comisiei Judeţene 

de Apărare împotriva Dezastrelor condusă de prefect.  

La SGA Deva este asigurată permanenţa pentru primire şi retransmitere 

avertizărilor. Avertizările transmise la SGA Deva trebuie să fie clare şi precise: 

Odată primite avertizările la SGA Deva aceasta anunţă după caz: 

 Prefectura Judeţului Hunedoara; 

 Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Deva; 

 Secretariatul tehnic permanent al comisiei centrale pentru apărarea 

împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi 

accidentelor la construcţiile hidrotehnice; 

 Administraţiile din teritoriul afectat; 

 Organizaţiile social-economice ce ar putea fi afectate. 

 

La atingerea limitei de pericol: 

- Se aplică măsurile de la punctele 1 şi 2 din Planul de alarmare 

avertizare; 

- Se anunţă comisia judeţeană de apărare împotriva inundaţiilor SGA 

Deva; 

- Sistemul de alarmă este adus în stare activă; 

- Se pot începe pregoliri cu respectarea instrucţiunilor de exploatare în 

situaţii speciale din Regulamentul de exploatare; 

- Se iau măsuri pentru pregătirea mijloacelor de intervenţii: maşini, 

macarale utilaje materiale în caz de avarii. 

 

La atingerea limitei de alarmă: 



- se aplică măsurile de la punctele 1,2 şi 7 din Planul de alarmare 

avertizare; 

- conducerea anunţă imediat Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă, Comitetul Local pentru Situaţii  (Prefectură şi SGA Deva); 

- se iau măsuri de pregoliri ale lacului. 

  

 Evaluarea efectelor unei avarii la obiectiv 

 

Localităţi afectate: 

Uricani, municipiul Lupeni, municipiul Vulcan, oraşul Aninoasa, operatorii 

economici, populaţie , colectivităţi de animale si bunuri materiale din localităţile 

afectate. 

 

 Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea prevenirii 

unor avarii sau accidente: 

- responsabilităţi privind aplicarea prevederilor legale în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă - conform planului de avertizare - 

alarmare împotriva inundaţiilor; 

- organizarea şi încadrarea cu personal , conform organigramei din 

documentele de organizare; 

- organizarea pregătirii personalului - conform planului de pregătire pentru 

situaţii de urgenta; 

- identificarea şi evaluarea pericolelor - se executa de către compartimentele 

specializate ale operatorului economic; 

-  supravegherea continuă a obiectivului şi asigurarea funcţionării în siguranţă a  

acestuia - se executa de către compartimentele specializate ale operatorului 

economic; 

- elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă se face de către inspectorul 

de specialitate; 

- materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistrate pentru 

reconstituirea undelor de viitură şi actualizarea valorilor caracteristice de 

apărare. 

 

 Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă: 

- notificare – permanent; 

- dotarea cu mijloace de intervenţie, necesar şi existent - 95%; 

- mijloace de protecţie individuală specifice - 100%; 

- aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie conform planului de intervenţie 

- alarmarea personalului şi salariaţilor - sirene electronice electronic; 

- asigurarea conducerii acţiunilor de intervenţie - conform planului de 

intervenţie; 

- intervenţia forţelor proprii – 100%; 



- cooperarea cu forţe specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Judeţean sau alte forţe specializate - 100%; 

 

B. Riscuri tehnologice : 

 

-  verificarea, în baza HGR nr. 2288/2004 şi a HGR nr. 93/2003 a tuturor 

situaţiilor posibil generatoare de  riscuri tehnologice; 

- monitorizarea tuturor situaţiilor generatoare de riscuri tehnologice, a 

transporturilor de substanţe periculoase, mai ales a celor care tranzitează oraşul 

Aninoasa; 

- verificarea posibilelor surse de poluare a apelor şi luarea măsurilor necesare 

pentru ca acest lucru să nu se întâmple; 

- instruirea populaţiei în ceea ce priveşte  modul de comportate la producerea  

anumitor tipuri de  situaţii de urgenţă; 

 

                                                                                    
                                                                                 PROTECTIE CIVILA 

                                                                                INSP.   PLUŢU DORINA 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMNIFICAŢIA CODULUI DE CULORI 
 

CODUL VERDE nu indică nicio precauţie particulară pentru perioada imediat 

următoare, dar nu implică o vreme frumoasă sau neapariţia în următoarele zile a unor 

fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi. 

     CODUL GALBEN corespunde situaţiei de atenţie, se va folosi pentru 

fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel 

obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată. Se recomandă urmărirea 

periodică a evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la 

intensitatea fenomenelor în zilele următoare. 

CODUL PORTOCALIU corespunde situaţiei de inundaţie, se aplică acelor 

fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare. 

CODUL ROSU corespunde situaţiei de pericol, se aplică acelor fenomene 

meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu 

efecte dezastruoase. 

    

 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul 

vântului puternic pot fi următoarele: 

    1. Cod portocaliu: 

    a) întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate 

relativ importante; 

    b) acoperişurile şi coşurile caselor pot fi avariate; 

    c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci; 

    d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele 

forestiere; 

    e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi 

perturbată. 

     2. Cod roşu: 

    a) avertizare de furtună foarte puternică; 

    b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată; 

    c) se pot aştepta pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone 

agricole; 

    d) zonele împădurite pot fi puternic afectate; 

    e) circulaţia rutieră poate deveni foarte dificilă pe zone extinse; 

    f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi serios perturbat; 

    g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi complet 

perturbată. 

 

Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul ploilor 

importante cantitativ pot fi următoarele:  

    1. Cod portocaliu: 

    a) se prevăd precipitaţii intense ce pot afecta activităţile socioeconomice; 



    b) sunt posibile inundaţii importante în zone cu risc ridicat de inundaţie, în bazinele 

hidrografice ale zonelor respective; 

    c) se pot produce cantităţi importante de precipitaţii în timp scurt, ce pot local 

provoca viituri pe râurile mici şi scurgeri pe versanţi; 

    d) risc de deversare a reţelelor de canalizare; 

    e) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot 

produce perturbări ale transportului feroviar; 

    f) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică. 

    2. Cod roşu: 

    a) se anticipează precipitaţii foarte intense ce pot afecta activităţile socioeconomice 

pe o durată de câteva zile; 

    b) sunt posibile inundaţii deosebit de importante, inclusiv în zonele cu risc scăzut 

de inundaţii şi în bazinele hidrografice ale zonelor respective; 

    c) se pot produce acumulări foarte importante de precipitaţii pe intervale scurte de 

timp, ce pot provoca local viituri rapide pe râurile mici şi scurgeri pe versanţi; 

    d) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile; 

    e) risc ridicat de deversare a reţelei de canalizare; 

    f) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică. 

 

Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul 

fenomenelor de ninsori abundente şi polei pot fi următoarele: 

    1. Cod portocaliu: 

    a) sunt aşteptate căderi de zăpadă sau depuneri de polei în cantităţi importante 

pentru regiunea respectivă; 

    b) circulaţia poate deveni rapid foarte dificilă în întreaga reţea, dar mai ales în 

sectorul forestier, unde arborii dezrădăcinaţi pot accentua dificultăţile semnalate; 

    c) riscurile de accidente sunt mari; 

    d) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telefonie. 

    2. Cod roşu: 

    a) sunt aşteptate căderi importante de zăpadă sau depuneri masive de polei, ce pot 

afecta grav activităţile umane şi viaţa economică; 

    b) circulaţia riscă să devină rapid impracticabilă în întreaga reţea (rutieră, feroviară 

şi maritimă); 

    c) distrugeri importante pot afecta reţelele de electricitate şi de telefonie, timp de 

mai multe zile; 

    d) există posibilitatea producerii de perturbări foarte grave ale transportului aerian 

şi feroviar. 

 

Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul 

caniculei pot fi următoarele: 

    1. Cod portocaliu: 



    a) creşterea temperaturii poate pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu 

handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele 

care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate; 

    b) atenţie suplimentară pentru sportivi şi copii, dar şi pentru persoanele care 

lucrează în aer liber.  

      2. Cod roşu: 

    a) sunt afectate toate persoanele, chiar şi cele cu o stare de sănătate bună; 

    b) creşterea temperaturii poate pune în mare pericol persoanele în vârstă, 

persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări 

mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele 

izolate; 

    c) atenţie maximă pentru sportivi şi copii, dar şi pentru persoanele care lucrează în 

aer liber. 

 

Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul 

descărcărilor electrice pot fi următoarele: 

    1. Cod portocaliu: 

    a) furtunile intense însoţite de descărcări electrice pot provoca local pagube 

importante; 

    b) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante; 

    c) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări electrice, subsolurile şi punctele joase 

ale locuinţelor pot fi inundate rapid; 

    d) trăsnetele neînsoţite de precipitaţii pot provoca incendii de pădure.  

    Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul gerului pot fi 

următoarele:  

    2. Cod roşu: 

    a) fenomenele electrice numeroase şi foarte violente pot provoca local pagube 

importante; 

    b) pericolul este maxim pentru locuinţe, parcuri, zone agricole şi plantaţii (pomi 

fructiferi, viţă-de-vie etc.); 

    c) zonele forestiere pot suferi local pagube foarte importante şi pot izbucni incendii 

spontane ca urmare a trăsnetelor frecvente; 

    d) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot fi puse în real pericol şi pot fi 

uşor distruse; 

    e) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări electrice, subsolurile şi punctele joase 

ale locuinţelor pot fi inundate rapid în zonele râurilor mici şi mijlocii. 

 

 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul gerului 

pot fi următoarele: 

    1. Cod portocaliu: 

    a) gerul (frigul puternic) poate pune în pericol persoanele vulnerabile sau izolate, 

mai ales persoanele în vârstă, cele cu handicap, cele care suferă de boli 



cardiovasculare, respiratorii, endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele 

care au probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud; 

    b) este necesară o supraveghere specială a copiilor; 

    c) în cazuri cu sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a mâinilor), trebuie 

consultat un farmacist; 

    d) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate în caz de frig 

puternic şi este necesar să se consulte medicul; 

    e) sportivii şi unele persoane care lucrează în aer liber trebuie să acorde atenţie 

sporită hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente. 

    2. Cod roşu: 

    a) orice persoană este ameninţată, chiar şi persoanele cu o stare de sănătate bună; 

    b) pericolul este mai mare şi poate fi major pentru persoanele vulnerabile sau 

izolate, mai ales pentru cele în vârstă, cele cu handicap, cele ce suferă de boli 

cardiovasculare, respiratorii, endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele 

care au probleme ale sistemului nervos sau sindromul Raynaud; 

    c) este necesară o supraveghere specială a copiilor; 

    d) în cazuri de sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a mâinilor), trebuie 

consultat de urgenţă un farmacist; 

    e) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate în caz de frig 

puternic şi, în consecinţă, este necesar să se ceară sfatul medicului; 

    f) sportivii şi persoanele care lucrează în aer liber trebuie să acorde atenţie sporită 

hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente, astfel frisoanele şi amorţirea 

extremităţilor constituie semne de alarmă. 

 
 

 

                                                                                        PROTECTIE CIVILA 

                                                                                       INSP. PLUŢU DORINA 
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