
 
Planul de urgență externă este elaborat în conformitate cu prevederile OMAI 156/2017, în baza 
inforamțiilor 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planul de Urgență Externă pentru acest amplasament se poate consulta la sediul ISUJ Cluj din localitatea 
Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71.  
 
 
 
 

Instituția Principalele responsabilități  

ISUJ CLUJ 

- primesc de la operatorul economic informarea cu privire la starea 

de prealarmare şi solicitarea de alarmare, conform prevederilor 

PUI; 

- desfăşoară activităţile de salvare şi colaborează cu administraţia 

publică, conform prevederilor PUE. 

PRIMĂRIA  COMUNEI  

GÂRBĂU 

- activează structurile de intervenţie de la nivel local (Poliţia locală, 

serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, etc)  conform 

procedurilor stabilite în PUE şi planurilor proprii; 

- informează populaţia în legătură cu accidentul produs şi 

comunică măsurile de protecţie ce trebuie adoptate pentru 

reducerea consecinţelor negative; 

- dispune aplicarea planului de evacuare în situaţii de urgenţă; 

- coordonează transportul populaţiei evacuate în raioanele 

desemnate; 

- urmăreşte evoluţia situaţiei şi informează populaţia în legatură cu 

încetarea stării de alarmă externă, prin punerea în aplicare a 

prevederilor planului de înştiinţare-alarmare; 

- la darea semnalului de încetare a alarmei dispune măsuri pentru 

revenirea la starea de normalitate şi în mod particular pentru 

revenirea populaţiei în locuinţe. 

POLIȚIA COMUNEI  

GÂRBĂU 

- asigură paza şi ordinea publică; 

-asigură fluidizarea circulaţiei, interzicând accesul persoanelor şi 

autovehiculelor neautorizate în zonele cu restricţii. 

OPERATORUL  S.C. 

MAXAM-ROMANIA S.R.L. 

- activează PUI; 

- informează serviciile de urgenţă şi autorităţile publice în legătură 

cu apariţia accidentului conform art. 16 din Legea nr. 59/2016; 

- urmăreşte în mod constant evoluţia accidentului, actualizează 

informaţiile, comunicând direct cu autorităţile responsabile şi 

rămâne la dispoziţia serviciilor de urgenţă. 


