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Planul de urgență externă este elaborat în conformitate cu prevederile legislației, în 

baza informațiilor furnizate de operator și a verificărilor în teren. Acest plan asigură cadrul 

organizat pentru intervenția în caz de accident major.  În cazul producerii unui accident 

major, coordonarea activităţilor imediate pentru izolarea zonei afectate, evacuarea 

populaţiei din zona afectată şi limitrofă, intervenţia pentru limitarea consecinţelor 

accidentului sunt organizate și desfășurate în baza unei concepții de intervenție care ține 

cont de scenariul de accident. În acest sens, principalele responsabilități ale forțelor de 

intervenție cu sarcini de răspuns la accidente majore în care sunt implicate substanțe 

periculoase sunt: 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

„Banat” al județului 

Timiș 

- asigură funcţionarea CJCCI la dezastre şi a punctelor de comandă de protecţie 

civilă ale judeţului;  

- asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă;  

- primeşte prima notificare telefonică privind accidentul şi înştiinţează despre 

iminenţa/producerea  acestuia prefectura şi instituţiile care asigură forţele de 

sprijin; 

 - pune în aplicare schema de alertare a forţelor proprii; - asigură reprezentanţi în 

cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  şi C.L.S.U. al 

municipiului Timișoara; 

 - execută recunoaşterea preliminară, determină consecinţele evenimentului şi 

populaţia afectată; 

 - colaborează cu poliţia şi jandarmeria pentru stabilirea perimetrelor ce trebuie 

izolate;  

- coordonează şi conduce acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea 

urmărilor accidentelor majore (prin comandantul acţiunii, desemnat de prefect);  

- asigură centralizarea şi analiza datelor despre urmările accidentelor majore 

produse şi prezintă propuneri pentru întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor de 



protecţie civilă în funcţie de situaţiile create. 

Primăria 

Municipiului 

Timișoara 

- convoacă  Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;  

- asigură alarmarea populaţiei din zona administrativă proprie afectată; 

 - în caz de nevoie, pune în aplicare Planul de evacuare al localităţii;  

- prin serviciile publice aflate în subordine, asigură şi alte activităţi (izolarea 

perimetrelor afectate, servicii medicale în ambulator, asigurarea utilităţilor, 

salubritate). 

IPJ Timiș 

- asigură un reprezentant în CJSU;  

- asigură paza şi ordinea publică;  

- realizează barajele rutiere şi devierea circulaţiei pe alte rute (restricţionarea 

circulaţiei);  

- asigură fluidizarea circulaţiei, interzicând accesul persoanelor şi 

autovehiculelor neautorizate în perimetrul afectat; 

- asigură ordinea publică în locurile de afluire a populaţiei evacuate. 

S.C. GASPECO L&D 

S.A. 

Timișoara 

- ia toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor/ incidentelor pe 

amplasament;  

- asigură intervenția pentru limitarea efectelor oricărui accident/ incident produs 

pe amplsament;  

- notifică autoritățile în termenele prevăzute de lege cu privire la producerea 

oricărui accident/ incident produs pe amplasament;  

- asigură resursele necesare gestionării consecințelor accidentelor/ incidentelor, 

așa cum sunt acestea stabilite prin documentele proprii (planuri, proceduri, 

rapoarte de securitate) 

 

 Planul de Urgență Externă pentru acest amplasament se poate consulta la 

sediul I.S.U. Timiș din municipiul Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 13.   


