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 COMUNA CENAD                       

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

             PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A 

RISCURILOR AL COMUNEI CENAD 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE . 

 Secțiunea 1. Definiție, scop, obiective. 

Art.1- Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor din comuna Cenad, județul Timiș, 

denumit in continuare PAAR reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale 

identificate la nivel de localitate. 

Art.2- Scopul PAAR este acela de a permite, autorităților și celorlalți factori de decizie, 

să facă alegerile cele mai bune posibile referitoare la: 

−prevenirea riscurilor; 
−amplasarea si dimensionarea unităților operative; 

−stabilirea concepției și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgentă; 
−alocarea resurselor (forțelor si mijloacelor) necesare. 

Art.3- Obiectivele P.A.A.R. sunt: 

−crearea unui cadru unitar de acțiune pentru prevenirea și managementul riscurilor 

generatoare de situații de urgență; 

−amplasarea si dimensionarea unităților operative; 
−stabilirea concepției si elaborarea planurilor de intervenite in situații de urgentă; 

−alocarea resurselor (forțelor si mijloacelor) necesare. 

 
Secțiunea 2-a. Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor. 

     Art.4-Responsabilitatile privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor 

care, potrivit legii, au atribuții privind prevenirea si gestionarea situațiilor de urgenta în profil 

teritorial.  

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITATII ADMINISTRATIV –

TERITORIALE 

 

    Secțiunea 1. Amplasare geografică și relief. 

   Art.5- Comuna Cenad este așezată în partea de Nord-Vest a județului Timiș. 

Suprafața — 8.491 ha 
     Vecinătăți: orașul Sânnicolau Mare, Ungaria, comuna  Dudeștii Vechi. 

Teritoriul comunei este în întregime câmpie, cu pantă redusa pe direcția sud-vest. 
                 Aparținând zonei de câmpie a domeniului panonic, formațiunile de ramură și 

fundament se întâlnesc la mari adâncimi si sunt șisturi cristaline și roci eruptive. 

Formațiunile sedimentare de suprafață si adâncime cuprind: nisipuri, pietriș și argile. 



Teritoriul potențial dispune si de rezerve de hidrocarburi lichide si de apa geotermala. 

 

     Secțiunea 2-a. Caracteristici climatice. 

 
           Art.6- Clima este temperat continentala moderată, cu influențe  mediteraniene, mai 
ales vara. 

In timpul primăverii și începutul verii sunt dominante masele de aer temperat -

oceanic, cu precipitații  abundente. In cursul anului predomina masele de aer maritime din 

vest, cu suficienta umiditate.  

           Temperatura medie anuala este de 10,9 grade C. Luna cea mai calda este iulie, cu 

temperaturtă  medie de 20,9 grade C iar cea mai rece este ianuarie, cu temperatura medie de —

1,4 grade C. 

           Temperatura medie iarna este pozitiva +0,4 grade C si pe întreg sezonul friguros de 

+3,0 grade C. 

         Temperaturi extreme s-au înregistrat la 20.08.1946 de 41,5 grade C si la 24.01.1963 de 

—33,6 grade C minima. 

          Cele mai multe zile de îngheț  sunt în luna ianuarie. 

 Cantitatea medie anuala de precipitatii atmosferice este cuprinsa intre 700-750 litri.     

Ploile lunii iunie reprezintă 17% din cantitatea anuală în întreaga vară,  precipitațiile 

însumand 32% iar cele de iarna 19%. 

           Frecventa mare a vanturilor este din vest-est 19,2% si nord-sud 19,4%.  

 

Secțiunea 3-a. Rețea hidrografica. 

 

Art.7- Localitatea este așezată pe malul stâng al răului Mureș, în zona cursului inferior, 

cu albia la nord de localitate. 

Teritoriul dispune de un sistem de desecare, cu stații de pompare în răul Mureș si 

dispune de dig de apărare, pe toata lungimea răului. 

Riscurile naturale sunt reprezentate de debitele răului Mureș. 

Ultimele debite catastrofale ale răului Mureș, în anii 1970 si 1975, nu au depășit 

capacitatea de apărare a acestora, în afara de înfiltrații. 

Prevenirea riscurilor de inundații se asigura prin lucrările de întreținere a 

construcțiilor hidrotehnice existente. 

In sudul localității apele sunt colectate de canalul Țiganca. 

Secțiune 4-a.Populaţie. 

 
Art.8- Numărul populației - 4840 locuitori 

−bărbați  -1936 

−femei  -2904 

 

Secțiunea 5-a. Căi de transport. 

 
Art.9- Comuna este traversata de Drumul National 6,care asigura legătura cu orașul 

Sânnicolau Mare și cu Ungaria, si de Calea Ferata Timișoara-Sânnicolau Mare-Cenad, cu stație 

de calatori la Cenad. 

Sectiunea 6-a. Dezvoltare economica. 

 

Art.10- Principalele platforme economice, agrozootehnice sunt amplasate de-a 

lungul Drumului National 6. 
Principala activitate economica a comunei este agricultura. 

-fondul funciar:-teren agricol 

http://anuala.in/


-suprafața împădurită 

In gospodăriile populației ce cresc animale: bovine. ovine. cabaline. porcine si pasări. 

Una resursa naturala neexploatata pana în prezent este apa geotermală.  

           Resursa naturala exploatata: nisip din răul Mureș. 

Secțiunea 7-a. Infrastructuri locale. 

 

Art.11-Institutii: Primaria,Scoala,Gradinita,Dispensar Uman,Dispensar veterinar,Posta, 

Camin cultural,Biblioteca,Muzeu,Politie,Cooperativa 

Consum,Vama, 4 Biserici. 

-Retele de utilitati: 

-retea electrica 36 km 

-retea de alimentare cu apa: 36 km 

5 hidrofoare 

-locuri de adunare si cazare a sinistratilor: Camin cultural.Scoala generala. 

gradinita. 

Sectiunea 8-a. Specific regional. 

Art.12- Vecinatati: orasul Sinnicolau Mare,comunele Dudestii Vechi si Beba Veche si 

Republica Ungaria. 

 

CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII 

DE URGENTA. 

Sectiunea I. Analiza riscurilor naturale. 

Art.13- a.1 –Inundatii. 

In ultimii 30 de ani, în comuna au avut loc mai multe inundatii, provocate 

de raul Mures. 

Cele mai mari debite au fost in anii 1970 si 1975. 

a.2-Furtuni,secetainghet,etc. 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

b. Incendii de padure. 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri dar. avand padure in 

localitate, s-ar putea produce incendii de aceasta natura.Suprafata 

impadurita care poate fi afectata este de 283,2036 ha.Mijloace de interventii 

sunt cele ale primariei Cenad si ale Unitatii de pompieri din Sinnicolau 

Mare. 

c. Avalanse 

Comuna nu se confrunta cu asemenea 

riscuri.  

                          d. Fenomene distructive de origine geologica:    

                              d.1-cutremure 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri 

d.2-alunecari de teren 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri.  

Sectiunea 2-a. Analiza riscurilor tehnologice. 

 

 Art.14- Accidente,avarii,explozii si incendii. 

a)-industriale. 
Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

b)de transport si depozitare produse periculoase 



Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 
bl -transport rutier. 

Comuna nu s-a confruntat cu asemnea riscuri dar,avand in vedere ca prin 

comuna trece DN 6,s-ar putea produce asemenea riscuri.Interventia va fi facuta de unitatea de 

pompieri Sinnicolau Mare si serviciul de Ambulanta Sinnicolau Mare. 

b2-  transportul  feroviar .  
Comuna nu s-a confruntat cu asemnea riscuri. 

b3-  transportul fluvial si maritim. 
Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

b4-  transportul aerian. 
Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

b5-  transportul prin retele magistrale. 
c)nucleare 

-risc transfrontalier CNE Pecs-Ungaria 
d)-poluare ape. 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

e)-prabusiri de constructii,instalatii sau amenajari 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea 

riscuri. 

f)-esecul utilitatilor publice. 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

g)-caderi de obiecte din atmosfera sau din 

cosmos. 

Comuna n u s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

h)-munitie neexplodata. 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri.  

Sectiunea a 3-a.Analiza riscurilor biologice. 

Art.15-Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

Sectiunea a 4-a.Analiza riscurilor de incendiu. 

Art.16-Comuna s-a confruntat cu incendii la gospodariile populatiei,care sunt in 

medie 1-2 pe an.Mijloace de interventie o autospeciala echipata complet si formatia 

voluntara de pompieri 13 persoane.In caz de necesitate se solicita si sprijinul U.M.de 

pompieri Sinnicolau Mare. 

Sectiunea a 5-a.Analiza riscurilor sociale. 

Art.17-Riscurile sociale. 

Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri dar acestea pot aparea cu ocazia 

urmatoarelor evenimente:Ruga romaneasca,ruga sarbeasca,hramul Manastirii Morisena, 

Sarbatoarea Sfantului Gerhardt,festivalul tamburasilor sarbi,obiceiul taiatul porcului.  

La aceste evenimente afluenta publicului este mai mare. 

Sectiunea a 6-a.Analiza altor tipuri de riscuri. 

Art.18-Comuna nu s-a confruntat cu asemenea riscuri. 

Sectiunea a 7-a.Zone cu risc crescut. 

Art.19-Zona cu risc crescut in comuna este albia majora a raului Mures. 

 Art. 20-Elementele avute in vedere pentru stabilirea zonei de risc crescut au fost 

inundatiile provocate de raul Mures. 

Art.21-Din punct de vedere al tipului unitatii administrativ teritoriale se clasifica in 

zona de risc rurala. 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR. 
Sectiunea 1.Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie-interventie. 

Art.22-Elaborarea conceptiei de desfasurare a actiunilor de protectie-interventie consta in 

stabilirea etapelor si fazelor de interventie,in functie de evolutia probabila a situatiilor de 

urgenta. 

In comuna,obiectiv definit ca situatie de urgenta,sunt inundatiile provocate de raul 

Mures,pentru care se creeaza scenarii de interventie. 

Sectiunea a 2-a.Etapele de realizare a actiunilor. 

 

Art.23-Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale: 

a)-alertarea si/sau alarmarea pentru interventie. 

b)-informarea CLSU privind situatia creata. 
c)-deplasarea la locul interventiei. 

d)-intrarea in actiune a fortelor de interventie. 
e)-transmiterea dispozitiilor preliminare. 

f)-recunoasterea,analiza situatiei,luarea deciziei si darea ordinului de interventie.   

g)-evacuarea,salvarea si/sau protej area persoanelor,animalelor si bunurilor. 

h)-inlaturarea unor efecte negative ale evenimentului. 

i)-intocmirea procesului verbal si a raportului de interventie. 

j)-informarea esalonului superior. 
Sectiunea a 3-a.Faze de urgenta a actiunilor. 

    Art.24-Fazele I si II sujnt faze de urmarire a cotelor si controlul zonei in undabile,precum 

si verificarea dotarilor existente. 

-Faza III de revarsare este faza de interventie. 

Sectiunea a 4-a.Actiunile de protectie interventie. 

   Art.25-Fortele de interventie vor actiona pentru evacuarea persoanelor,animalelor 

si bunurilor a 6 case situate in albia majora a Muresului si la interventiile care vor fi 

necesare la dig. 

Sectiunea a 5-a.Instruirea. 

   Art.26-Cunosterea de catre fortele de interventie a modalitatilor de actiune se 

realizeaza de catre CLSU si primar. 

Sectiunea a 6-a.Realizarea circuitului informational. 

   Art.27.-Preluarea datelor privind evolutia cotelor apei Muresului se fac de la Statia 

locala a DAMB-zilnic de 5 ori.Informarea secretariatelor permanente ale comitetelor ierarhic 

superioare privind evolutia situatiei de urgenta creata.a efectelor negative produse,evolutia 

acesteia si masurile luate, se realizeaza de catre primar ,prin rapoarte operative.  

 

CAPITOLUL V. RESURSE UMANE,MATERIALE SI FINANCIARE. 

Art.28-(1) In functie de categoriile de riscuri identificate,mecanismele si conditiile de 

producere/manifestare,amploarea si efectele posibile ale acestora se vor stabili tipurile de forte si 

mijloace necesare de prevenire si combatere a riscurilor,astfel:  

−inspectii de prevenire; 

−formatie de interventie pentru stingerea incendiilor; 
−asistenta medicala de urgenta; 
-echipe de cautare-salvare 

  -grupe de sprijin. 
      (2)Activitatile preventive planificate,organizate si desfasurate in scopul 

acoperirii riscurilor sunt: 



−controale si inspectii de prevenire; 
−avizare/autorizare de securitate la incendiu si protectie civila; 
−acordul 
−asistenta tehnica de specialitate 

−informarea preventiva; 
−pregatirea populatiei; 

−constatarea si sanctionarea incalcarilor la prevederile legale 
−alte forme 

Art.29-Pe langa structurile serviciilor publice pentru situatii de urgenta mai pot 

actiona:lucratorii politiei,jandarmeriei si politiei de frontierafnedicii si asistentii 

medicali.medicii veterinari. 

Art.30-Fortele se stabilesc din randul populatiei si salariatilor,altele decat cele instruite 

special pentru situatii de urgenta.care actioneaza conform sarcinilor stabilite pentru formatiile de 

protectie civila organizate la societatile comerciale. 

Art.31-Resursele financiare necesare actiunilor si masurilor pentru situatiile de urgenta se 

suporta din bugetul de stat si/sau bugetul local,dupa caz. 

CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACTIUNILOR. 

Art.32-(1)Sistemul fortelor si mijlocaelor de interventie in cazul producerii unei situatii de 

urgenta se stabileste prin planul de aparare specific.conform regulamentului privind prevenirea si 

gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri. 

(2)Fortele si mijloacele de interventie se organizeaza.se stabilesc si se pregatesc 

din timp si actioneaza conform sarcinilor stabilite prin planurile de aparare specifice.  

Art.33-Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica de prevenire si gestionare a 

situatiei de urgenta specifica se asigura de catre primarie si operatorii economici din comuna,in 

functie de masuri si resurse necesare.        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ANEXE 

Anexa nr.l. -Lista autoritatilor si factorilor care au responsabilitati în analiza si 

acoperirea riscurilor în comuna Cenad. 

Anexa nr.2. -Atributiile autoritatilor si responsabililor cuprinsi în PAAR. 

Anexa nr.2.1.-Gestionarea riscurilor 

 Anexa nr.3.-Plan de aparare impotriva inundatiilor. 

Anexa nr.4- Fișa sirenă 

Anexa nr.5.- Locuri / spații de evacuare în caz de urgență 

Anexa nr.6.- Conținutul cadru al Raportului operativ 

Anexa nr.6.1.- Conținutul Raportului sinteză 

Anexa nr.7- Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență 

Hărți 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele C.L.S.U. 

          Primar, 

   Crăciun Nicolae 


