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        Capitolul I 

 

                                        INTRODUCERE 
Răspunsul la o urgență radiologică este, în esență, similar cu răspunsul la orice situație de 

urgență care implică materiale periculoase. Diferența majoră este că în cazul urgențelor care implică 
materiale periculoase, pericolul poate fi conștientizat mai facil (miros, văz, sau tactil). Nu este cazul 
pentru situațiile de urgență radiologică. În plus, în majoritatea cazurilor, respondenții nu vor avea 
experiență în ceea ce privește urgențele radiologice (care sunt foarte rare). 

 

1.1. SCOP 
 

Prezentul plan asigură baza răspunsului la nivelul județului Bistrița-Năsăud în caz de situaţie 
de urgenţă nucleară sau radiologică şi este coordonat şi integrat corespunzător cu acţiunile de răspuns 

conexe, naţionale şi locale.       
 

Obiectivele răspunsului la o situaţie de urgenţă nucleară sau radiologică sunt: 
a) recăpătarea controlului situaţiei şi diminuarea consecinţelor; 
b) salvarea de vieţi omeneşti; 
c) evitarea sau minimizarea efectelor deterministice; 

d) acordarea primului ajutor, asigurarea tratamentului medical critic şi gestionarea tratamentului 
pentru afecţiunile provocate de radiaţii; 

e) reducerea riscului dezvoltării efectelor stocastice; 

f) informarea şi menţinerea încrederii publicului; 
g) reducerea consecinţelor non-radiologice în măsura în care este posibil; 
h) protejarea proprietăţii şi a mediului înconjurător în măsura în care este posibil; 

i) pregătirea pentru reluarea normală a activităţilor economice şi sociale. 
 

        În sensul acestui plan, putem defini: 

Accidentul nuclear se consideră a fi evenimentul care afectează instalaţia centralei 
nuclearo-electrice sau reactorul nuclear permiţând difuzarea în atmosferă a radiaţiilor nucleare şi a 
produşilor de reacţie a combustibililor nucleari şi provoacă iradierea sau contaminarea salariaţilor şi 
a mediului înconjurător peste limitele maxim admise. 

 

Putem spune că, în cazul unui accident nuclear există trei tipuri de riscuri: 

a) Riscul inhalării aerului contaminat radioactiv, se datorează atât gazelor emise cât şi 
transportului substanţelor radioactive, ceea ce duce la manifestarea efectului conjugat al inhalării şi 
iradierii. 

Riscul imediat se produce datorită inhalării iodului radioactiv care acţionează asupra 
tiroidei precum şi inhalării altor produse de fisiune.  

b) Riscul rezultat din radioactivitatea depusă. Aprecierea riscului se face prin 

determinarea nivelului de radiaţie (raportul dintre doza de ioni şi timpul de iradiere), şi stabilirea 
radionuclizilor prezenţi. 

De timpul de care se dispune pentru controlul radioactivităţii produselor alimentare 
depinde riscul ingerării acestora, pericolul cel mai  mare provenind din depunerile radioactive pe 

alimentele ce pot fi consumate fără a fi spălate: legume, fructe, apă potabilă, furaje etc. 
Indirect, prezintă pericol consumul de lapte şi unele alimente ce nu sunt consumate fără a 

fi verificate, inclusiv carnea şi organele de la păsări şi animale. 
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c. Riscul rezultat din acumularea lentă a radioactivităţii. În acest caz atenţia trebuie 
concentrată  asupra produselor alimentare destinate omului, care pot fi contaminate cu radionuclizii 
cei mai periculoşi. De asemenea, se va controla permanent radioactivitatea aerului şi precipitaţiilor 

atmosferice. Dacă efectul inhalării se produce destul de rapid, pericolul datorat depunerilor 

radioactive este de durată medie şi mare, ceea ce impune măsuri pe termen lung privind consumul de 
apă, alimente şi furaje. 

Urgenţa radiologică este cauzată de deplasarea în spaţiul aerian al ţării, sau al unei zone 
din ţară a norului radioactiv, rezultat în urma unui accident nuclear produs pe teritoriul altui stat sau 
chiar pe alt continent. Pe tot parcursul deplasării unui asemenea nor radioactiv rezultă o urmă, o zonă 
contaminată ca urmare a depunerilor radioactive din nor, pe direcţia de deplasare a vântului, 
contaminarea fiind mai puternică în zonele unde cad precipitaţii. Vorbim tot despre urgenţă 
radiologică şi în situaţia căderilor de obiecte cosmice  radioactive, accidente pe timpul transportului 

şi depozitării deşeurilor radioactive, acţiuni teroriste, sau alte evenimente care duc la contaminarea 
radioactivă şi iradierea personalului şi salariaţilor. 

        

 

1.2. ORGANIZAȚII IMPLICATE 
 

 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare; 
 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă / Centrul de Accident Nuclear şi 

Urgenţă Radiologică; 
 Instituţia Prefectului judeţul Bistrița-Năsăud; 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistrița-Năsăud; 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistrița-Năsăud; 

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistrița-Năsăud; 

 Inspectoratul General de Aviație; 
 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud; 

 Unitățile Ministerului Apărării Naționale; 

 Direcţia de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud; 

 Direcţia de Sănătate Publică Cluj –Laboratorul de igiena a radiatiilor; 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud; 

 Garda Națională de mediu – Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud; 

 Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud; 

 Spitalul  Judeţean de Urgenţă Bistrița; 

 Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud; 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud; 

 Direcția Județeană pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bistrița-Năsăud; 

 Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Bistrița-Năsăud; 

 Filiala de Cruce Roșie Bistrița-Năsăud. 

 

1.3. DOMENIUL DE APLICARE 
 

Planul judeţean de răspuns la situații de urgență radiologică se aplică în orice situaţie de 

urgenţă nucleară sau radiologică produsă pe teritoriul judeţului Bistrița-Năsăud, care poate avea 

impact asupra populaţiei, bunurilor materiale sau mediului astfel: 

- orice situaţie de urgenţă nucleară sau radiologică, survenită pe teritoriul județului Bistrița-

Năsăud, cauzată de activităţi autorizate ce utilizează surse de radiaţii; 
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- orice situaţie de de urgenţă nucleară sau radiologică, survenită pe teritoriul județului 
Bistrița-Năsăud, cauzată de utilizarea neautorizată a unei surse de radiaţii sau un act rău intenţionat 
cu implicarea surselor de radiaţii; 

- orice situaţie de de urgenţă nucleară sau radiologică, survenită în afara teritoriului 
României, dar care ar putea afecta teritoriul României şi/sau cetăţenii români. 
         

Planul nu se referă la răspunsul în cazul producerii unor incidente / evenimente de trafic ilicit 

de materiale nucleare sau alte materiale radioactive, însă poate fi declanșat, dacă se îndeplinește 
Nivelul de Urgență (EL) ca fiind debitul echivalentului de doză ambiental măsurat la o distanță de 1 
metru față de colet / sursă, la o valoare mai mare de 1 microSievert per oră (microSv/h).  
 Dacă se îndeplinește Nivelul de Urgență (EL) ca fiind debitul echivalentului  de doză 
ambiental măsurat la o distanță de 1 metru față de colet / sursă, la o valoare mai mare de 1 

microSievert per oră (microSv/h), se vor aplica imediat, fără aprobări suplimentare, măsurile 
prevăzute în prezentul plan. 

 

1.4.  CADRUL LEGAL 
Cadrul legal care justifică elaborarea planului este reprezentată de următoarele acte normative: 

 Ordinul comun M.A.I. şi CNCAN nr.61/113/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor specifice riscului nuclear sau radiologic; 

 Concepția națională de răspuns în caz de accident nuclear și/sau radiologic nr. 1793 din 

12.08.2020; 

 O.I.G.  nr. 4312 IG din 13.08.2020 privind desfășurarea și organizarea activităților și 
răspunsului în situații de urgență CBRN; 

 Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 
146/2018 pentru aprobarea Normelor  privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de 

situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire 

pentru urgenţă VI; 
 Ordinul CNCAN  Nr. 752/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de 

securitate radiologică  înlocuiește (Normele Fundamentale de Securitate Radiologică (NSR-

01), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 14 din 24 ianuarie 2000 şi publicate în Monitorul 
Oficial al României nr. 404 bis din 29 august 2000); 

 OMAI nr. 683 din 07/06/2005 - Proceduri generice pentru colectarea datelor, validare şi 
răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 

20/06/2005; 

 Legea nr. 111/10.10.1996, republicată, privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor 

nucleare, cu modificările şi completările ulterioare; (modificările aduse prin următoarele 
acte: OUG 1/2010; L 200/2010; L 243/2010; L 378/2013; L 187/2012; L 343/2015; L 

63/2018;) 

 Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 1978/19.11.2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a 
Radioactivității Mediului; 

 O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014; 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea de Guvern  nr. 557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc; 
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 H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă; 

 H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de 

urgenţă profesioniste; 
 O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 

activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 
 O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 

activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă; 
 O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă 
profesioniste; 

 O.I.G. Nr. 4303/I.G./2020 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de aplicare a 

Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea 
acţiunilor de intervenţie; 

 H.G. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru 
situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

 OMAI 181/2010 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

 Ordinul comun al MAI, CNCAN, ANAF nr. 117/89/21707 din 2010 pentru aprobarea 

Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul 
ciclu de colectare, comercializare şi procesare; 

 Planul național de cooperare privind răspunsul la incidente / evenimente sau trafic ilicit cu 

materiale nucleare și alte materiale radioactive aprobat cu nr. MAI 22842 / 07.12.2018, nr. 

CNCAN 5939/ 29.10.2018. 

 

1.5. PLANURI ȘI DOCUMENTE CONEXE 
 

     În funcţie de amploarea situaţiei de urgenţă şi măsurile adoptate pentru protecţia populaţiei, a 
bunurilor şi factorilor de mediu prezentul plan este corelat şi poate determina punerea în aplicare a 
următoarelor planuri: 
 Planul naţional de răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică; 
 Planurile titularilor de autorizaţie pentru răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică; 
 Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor elaborat la nivelul Judeţului Bistrița-Năsăud. 

 Planul de înştiinţare – alarmare al judeţului Bistrița-Năsăud; 

 Planul de evacuare în situaţii de urgenţă judeţean sau local, funcţie de amploarea situaţiei; 
 Planul Roșu al județului Bistrița-Năsăud; 

 Proceduri din domeniul CBRN; 

 alte planurile de cooperare interinstituționale. 
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Capitolul II 

 

 BAZA PENTRU PREGĂTIRE  
 

Planificarea la urgenţă are următoarele obiective generale, recunoscute pe plan 

internaţional: 

 reducerea riscului sau limitarea consecinţelor accidentului la locul de producere; această 
responsabilitate revine operatorului instalaţiei nucleare sau utilizatorului materialului radioactiv; 

 prevenirea efectelor deterministe grave asupra sănătăţii (deces); responsabilitatea 

operatorului şi a organizaţiilor din exteriorul amplasamentului; 

 reducerea efectelor stocastice probabile asupra sănătăţii (cazuri de cancer) cât mai mult 
posibil, în mod rezonabil; responsabilitatea operatorului şi a organizaţiilor din exteriorul 

amplasamentului. 

 
2.1.  TIPURI DE PERICOLE 

 

La nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost identificate două categorii de pregătire la 
urgență (CPU) radiologică, după cum urmează: 

 

 CPU IV  

1. Activităţi care implică utilizarea surselor radioactive, inclusiv: 

 Surse mobile periculoase; 

 Dispozitive generatoare de radiaţii care nu sunt exceptate de la sistemul de autorizare; 
 Sateliţi care conţin surse periculoase; 
 Transportul de cantităţi de materiale nucleare sau radioactive care constituie surse 

periculoase în cazul pierderii controlului asupra acestora; 
 Surse a căror activitate nu este cunoscută; 
 Transportul de cantităţi de materiale nucleare sau radioactive care constituie surse 

periculoase în cazul pierderii controlului asupra acestora, dar care nu sunt exceptate de la 

regimul de autorizare. 

2.  Instalaţii / locaţii unde există o probabilitate mare să fie prezente surse periculoase 
necontrolate, precum: 

 Instalaţii de mari dimensiuni de procesare a deşeurilor metalice. 

 

 

 CPU VI 

 Practici ce implică surse radioactive ori dispozitive generatoare de radiaţii şi sunt sub 
nivelul de excludere de la procesul de autorizare dar altele decât cele de la instalaţiile din 
CPU I, CPU II, CPU III şi CPU IV; 

 Practici ce implică surse de radiaţii şi care îndeplinesc criteriul: A/D1=X A/D1;i <0,1 sau A/D2=X 

A/D2,i<0,1; 

 Situații în care este detectată o creștere a nivelului de radioactivitate peste nivelul 

fondului natural, care deși nu sunt încadrate ca urgențe radiologice sunt percepute ca 

atare de către populație sau de către mass-media. 
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Sursele de risc radiologic identificate la nivelul județului Bistrița-Năsăud sunt prezentate în 
Anexa nr. 9 și sunt încadrate în CPU IV. 

Judeţul Bistrița-Năsăud conform analizei Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii 
Nucleare nu este înregistrat cu risc de accident nuclear, ci numai cu risc la urgenţe radiologice.  

Riscul nuclear cel mai important este localizat în zona Paks – Ungaria (CPU V), din cauza existenţei 
centralei nucleare cu 4 reactoare (putere instalată 550 MW), situată la cca. 140 Km de graniţa cu 
România şi cca. 554 Km de municipiul Bistrița (431 km distanță directă aeriană), apoi centrala 

nucleară de la Cernavodă situată la cca. 590 km (418 km distanță directă aeriană), sau centrala 

Kozloduy Bulgaria situată la aproximativ 624 km (377 km distanță directă aeriană). 

 

o Instalaţii radiologice 
Instalaţiile radiologice folosesc surse radioactive pentru cercetarea industrială şi medicală.  
În industrie, sursele radioactive sunt folosite pentru mai multe scopuri, ca  surse staţionare 

(pentru controlul nedistructiv al anvelopelor, pentru controlul nedistructiv al pieselor turnate din 

fontă și oțel, etc) sau ca surse mobile pentru munca în teren (radiografie industrială, măsurători ale 
densităţii materialelor de construcţie folosite la drumuri, etc). În medicină, sursele radioactive sunt 

folosite pentru diagnoza şi terapie (radiaţie). 
Cauzele unui accident care implică substanţe sau surse radioactive nu pot fi decât de natură 

umană deoarece sursele radioactive sunt obiecte cu o activitate pasivă şi nu se pot defecta de la sine. 

Cauzele pot fi: 

 folosirea incorectă, stocarea greşita sau pierderea unei surse radioactive din cauza 
neglijenţei, ignoranţei, incompetenţei sau ignorarea regulilor de protecţie împotriva 
iradierii; 

 erori de construcţie la instalarea unei surse (construcţie de ecranare slabă, utilizarea de 
unelte neadecvate pe timpul  manipulării sursei); 
 abuz, sabotaj. 

Accidentele cu surse radioactive au ca efect, de regulă, contaminarea cu un singur tip de 

radionuclid care afectează în primul rând angajaţii. Manipularea unei surse radioactive poate duce la 

expunerea peste limitele prevăzute de normele în vigoare a personalului propriu dar şi a populaţiei 
din imediata apropiere a acesteia. 

o Sursele de radiaţii ionizante necontrolate 

Accidente pot apărea în momentul utilizării surselor necontrolate sau puternic radioactive ce 

pot pune viaţa personalului sau a populaţiei în pericol în lipsa protecţiei sau în cazul în care protecţia 
acestora s-a deteriorat.  

Au fost identificate următoarele tipuri de surse: 

 orfană: sursă fără proprietar; 

 descoperită: o persoana care găseşte o sursă, deja devine o problema pentru că cel 
care o găseşte nu poate şti că sursa găsită este radioactivă; 
 furată: există riscul ca persoana care a sustras-o să nu cunoască faptul că sursa este 

radioactivă; 
 deteriorată de către un incendiu: incendiu la locul unde se află sursa (posibilitatea ca 

învelişul de protecţie al sursei să se deterioreze din cauza focului este mică iar 
echipamentele de protecţie respiratorie pentru pompieri sunt suficiente). 

Sursele necontrolate includ radiaţiile şi contaminări cu surse radioactive datorate unor cauze 
necunoscute (contaminarea populaţiei şi a spaţiilor sau a zonelor publice). Cauza poate fi o sursă 
descoperita sau furată sau o substanţă radioactivă care este la îndemâna populaţiei fără ca aceasta să 
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cunoască pericolul pe care îl prezintă o asemenea sursă. Posesia sau manipularea surselor neecranate 
şi puternic radioactive pot provoca arsuri permanent externe sau interne (în cazul inhalării sau 
ingerării) datorită modului în care radiaţia afectează ţesutul, iar în unele cazuri acest lucru poate pune 

în pericol viaţa persoanei sau persoanelor expuse. 
 

 Transportul substanţelor radioactive 

Datorită măsurilor de siguranţă speciale, probabilitatea producerii unui asemenea accident 

este foarte scăzută, dacă totuşi acesta se produce, impactul său este limitat la o suprafaţă mică. 

 Accidente cu efect transfrontalier 

Este necesară planificarea măsurilor de protecţie în cazul producerii unor evenimente la 

centralele nucleare aflate pe teritoriul altor state care prin efecte pot afecta teritoriul României. 
În total există 440 de centrale nucleare în exploatare în întreaga lume. Cele mai apropiate de 

România sunt cele situate în Ucraina, Ungaria, Slovacia, Republica Cehă şi Bulgaria. 

În cazul existenţei unor condiţii meteorologice nefavorabile, accidentele nucleare la aceste 
centrale pot contamina teritoriul României. Valori ridicate de contaminare radioactivă pot exista în 
zonele unde, la momentul trecerii norului radioactiv pe deasupra României, situaţia meteorologică se 
manifestă sub formă de precipitaţii. 

Producerea unui accident nuclear la centrala nuclear-electrică Paks – Ungaria situată la 
cca. 554 km (431 km distanță directă aeriană) de municipiul Bistrița, sau la centrala nucleară de la 
Cernavodă situată la cca. 590 km  (418 km distanță directă aeriană), sau la centrala Kozloduy 

Bulgaria situată la aproximativ 624 km  (377 km distanță directă aeriană). 

 Prăbuşirea unui satelit cu alimentare nucleară sau care utilizează substanţe 
radioactive 

Există posibilitatea ca un satelit prevăzut cu un generator nuclear de mici dimensiuni sau 

care să transporte material radioactiv să afecteze teritoriul României. Există două feluri de surse 
radioactive pe un satelit:  

 sursă puternică de radiaţii alfa; 
 un generator nuclear de mici dimensiuni. 

În primul dintre cazuri, există posibilitatea contaminării cu un emiţător de radiaţii alfa 
extrem de toxic (izotopi de plutoniu). În cel de-al doilea caz, prăbuşirea unui satelit poate avea ca 
urmări contaminarea cu produse de fisiune a unor zone cu suprafeţe de formă liniară cu o lăţime de 

câteva sute de kilometri. 

Riscul principal pentru populaţie o reprezintă inhalarea particulelor, care poate avea ca efect 

primirea unei doze mari de radiaţii peste normele admise. Cel mai mare pericol îl reprezintă 
descoperirea fragmentelor radioactive ale satelitului de către populaţie şi care pot cauza răni grave 
sau pot avea ca efect inclusiv producerea decesului. 

 

2.2.  TERMENI UTILIZAȚI  
 

Termenii utilizați în acest plan sunt definiți în Anexa nr. 2. 
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2.3.  ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ÎN RĂSPUNSUL LA SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

 

Planul stabileşte responsabilităţile ce revin fiecărei autorităţi publice centrale şi locale, 
instituţiilor sau operatorilor economici implicaţi în răspunsul în caz de urgenţă radiologică produsă la 
nivelul județului Bistrița-Năsăud, schema minimă de personal pentru răspunsul iniţial la urgenţă, 
mijloacele suplimentare pentru mărirea capacităţii de răspuns şi fluxul informaţional-decizional. 

 
Nr. 

crt. 

Tipul de 

risc 

Autoritate 

responsabilă 
cu rol 

principal 

Autoritate 

responsabilă 
cu rol 

secundar 

Domenii de acțiune 

Prevenire Răspuns Refacere/Reabilitare 

Coordo-

nare 

operațio-

nală 

Misiuni de 

sprijin 

Investigare/ 

Evaluare 

Restabilirea 

stării de 
normalitate 

1. Accidente, 

avarii, 

explozii, 

incendii 

sau alte 

evenimente 

în 
activităţile 
nucleare 

sau 

radiologice 

CNCAN MAI 

MECRMA 

MS 

CNCAN 

ANDR 

MAI 

MT 

MMAP 

MENCS 

MAI/ 

CNCAN/ 

ANDR 

MAI, CNCAN, 

ANDR, 

MECRMA, 

MApN, 

MMAP, 

MADR, 

MS, 

MT, STS, MAE, 

autoritățile 
administrației 
publice locale, 

Alte organizații 
conform 

domeniului de 

competență 

CNCAN, 

ANDR, 

MAI, 

MMAP, 

MENCS, 

MP, 

MS,  

Autoritățile 
administrației 
publice locale 

CNCAN, 

ANDR, 

MAI, 

MMAP, 

MS, 

Operatorii 

economici/ 

titularii de 

autorizație 

2. Risc 

radiologic 

CNCAN MAI 

MApN 

MS 

ANDR 

CNCAN 

MS 

MAI 

MMAP 

MAI MAI 

CNCAN 

MECRMA 

MApN 

MMAP 

MS 

MT 

STS 

MAE 

ANDR 

autoritățile 
administrației 
publice locale, 

Alte organizații 
conform 

domeniului de 

competență 

MDRAP 

ANDR 

MS 

MP 

MENCS 

Autoritățile 
administrației 
publice locale 

MDRAP 

MS 

ANDR 

Autoritățile 
administrați
ei publice 

locale 

Operatorii 

economici/ 

titularii de 

autorizație 

 

Autoritățile, responsabilităţile și competențele se găsesc în Anexa nr. 1. 
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2.4.  ORGANIZAȚIA DE RĂSPUNS LA URGENȚĂ 

 

Autorităţile publice județene şi locale adoptă măsurile necesare pentru constituirea şi 
funcţionarea răspunsului la situaţii de urgenţă şi se bazează pe abordarea tuturor pericolelor posibile. 

 Punerea în aplicare a planului se realizează numai după clasificarea situației de urgență ca 
fiind Urgență Radiologică. 

În cadrul organizării răspunsului sunt definite următoarele structuri, la nivel județean și local, 
care se activează în funcţie de amploarea situaţiei de urgenţă: 

 

 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU.); 
 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (CLSU.); 

 Comandantul Actiunii; 

 Centrele Operative pentru Situaţii de Urgenţă (COSU) existente la nivelul instituțiilor 
județene și locale; 

 Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI); 
 Comandantul/comandanții intervenției; 
 Puncte operative avansate (POA); 

 Titularul de autorizaţie. 
Schema organizatorică de principiu a CJCCI este prezentată în Anexa nr. 13. 

Comandantul Acțiunii asigură conducerea și coordonarea operațională a acțiunilor de 
intervenție din momentul activării Planului Județean de Răspuns la Urgență Nucleară sau 
Radiologică (PJRUNR). Șeful inspectoratului județean pentru situații de urgență este Comandantul 

acțiunii la nivel județean. 
CJSU Bistrița-Năsăud asigură evaluarea situației de urgență, stabilește măsuri și acțiuni 

specifice pentru gestionarea acesteia și urmărește îndeplinirea lor. CJSU se activează și funcționează 
la sediul Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud. 

CJCCI, în calitate de gestionar al PJRUNR are rolul de activare a PJRUNR cu 
suportul/sprijinul asigurat de către Centrul de Accident Nuclear și Urgență Radiologică (CANUR) 

din cadrul IGSU și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Comisiei Naționale pentru 
Controlul Activității Nucleare (COSU - CNCAN). Pe toata perioada activării, CJCCI coordonează 
toate activitățile de răspuns, iar CANUR-IGSU și COSU-CNCAN împreună cu celelalte COSU 

responsabile, cu activitate permanentă vor asigura suportul / sprijinul în ceea ce privește activitatea 
CJCCI cu reprezentanții autorităților responsabile prevăzuți în plan, luarea deciziilor pentru 
implementarea măsurilor de protecție, planificarea acțiunilor, comunicare publică. 

Comandantul/comandanții intervenției, pe toată durata răspunsului, are responsabilitatea 
conducerii nemijlocite a răspunsului în teren, sub coordonarea Comandantului Acțiunii. 

Suportul decizional pentru comandantul acțiunii/intervenției la nivel județean se asigură prin: 
 Centrul Județean de coordonare și conducere a intervenției (CJCCI) care se activează 

(partial/total) la ordinal/dispoziția Comandantului Acțiunii/Prefectului în locațiile 
stabilite de CJSU, când se completează cu personal specializat din cadrul instituțiilor 
care asigură funcții de sprijin la nivel județean 

 Punctul operativ avansat (POA), atunci când conducerea acțiunii/intervenței se 
realizează din teren, care se activează la ordinul/dispoziția Comandantului 

Acțiunii/Intervenției pentru asigurarea suportului decizional, când se completează cu 
personal din cadrul instituțiilor/structurilor care participă la acțiunile de răspuns în 
teren. 
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Elementele organizației de răspuns în aplicarea PJRUNR: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitetul Judeţean/  
pentru Situații de 

Urgență CENTRUL JUDEŢEAN 
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2.5.UNITĂȚILE DE RĂSPUNS: 

 

Unitățile de răspuns sunt reprezentate de forțele de intervenție ale tuturor componentelor din 
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență care intervin la locul unei situații de 

urgență. Acestea sunt concepute pentru a asigura răspunsul adecvat în funcție de particularitățile 
situației de urgență. Misiunile acestora se vor desfășura în funcție de capabilitățile fiecărei entități 
pentru răspunsul la eveniment, investigarea, evaluarea post-eveniment, precum și refacerea/ 
reabilitarea zonelor afectate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iniţiatorul răspunsului este persoana care, fiind notificată asupra unui accident, iniţiază 

răspunsul oficial, având autoritatea să facă acest lucru. Iniţiatorul răspunsului este responsabil pentru 

obţinerea informaţiilor de bază asupra urgenţei, asigurând consilierea iniţială a apelantului şi 
notificând managerul urgenţei. 

Inițierea răspunsului de către dispecerii serviciilor de urgență, se face conform Procedurii A1 

din Anexa nr. 5. 
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  Managerul urgenţei / comandantul acțiunii este de regulă Inspectorul șef al Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență ,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud sau o persoană desemnată de acesta. 

Comandantul acțiunii are sarcina managementului strategic global al răspunsului la urgenţă. 
El va gestiona priorităţile şi protejarea populaţiei şi a personalului de urgenţă, va asigura activarea 
tuturor resurselor corespunzătoare şi stabilirea comunicaţiilor cu personalul de urgenţă de la locul 

accidentului. El va fi adesea, principalul purtător de cuvânt în relaţia cu mijloacele de informare, dar  
într-o urgenţă gravă ar putea fi nevoit să desemneze pe cineva anume pentru a trata problemele legate 

de media. Managerul urgenţei va lucra în strânsă cooperare cu coordonatorul la locul accidentului, 

care este prezent la locul accidentului. 

În funcţie de natura şi gravitatea accidentului, funcţiile managerului urgenţei şi ale 

coordonatorului la locul accidentului pot fi realizate de o singură persoană, cel puţin în faza 
iniţială a răspunsului. 

Pentru conducerea răspunsului la urgenţă, managerul urgenţei va folosi Procedurile B.0., 

B.1. şi B.2 din Anexa nr. 5. şi Fişele de lucru A.1., A.2. şi B.1. din Anexa nr. 6. 

Forţa iniţială de răspuns este prima persoană sau echipă care soseşte la locul unui accident 
şi care are un rol oficial în răspunsul la accident. 

Aceasta poate fi: 

o la o organizaţie deţinătoare de surse de radiaţie: ofiţerul de serviciu, responsabilul cu 

protecţia radiologică, şeful de laborator sau personalul de pază (numai în afara orelor de program).   
o în cazul unui accident într-un loc public: poliţia, serviciile de urgenţă profesioniste sau 

serviciile medicale.   

Echipele din compunerea forţei iniţiale de răspuns sunt responsabile pentru realizarea tuturor 

aspectelor urgenţei la locul acesteia. 
          Activitatea acestora este supervizată şi coordonată de coordonatorul la locul accidentului. 
Forţele iniţiale de răspuns pot să aibă sau nu la dispoziţie dozimetre şi echipament pentru detecţia 
radiaţiilor. În consecinţă, anumite precauţii generice trebuie adaptate de către forţele iniţiale de 
răspuns pentru a se autoproteja şi pentru a proteja împotriva riscului radiologic alte persoane 

prezente în scenă, iar în aproape toate cazurile trebuie solicitat un evaluator radiologic calificat, 

pentru a asista la toate aspectele radiologice ale răspunsului. 
           Răspunsul initial din partea personalului instituției se va realiza în conformitate cu Procedura 

C.5 din Anexa nr. 5. 

           Raspunsul poliției este conform Procedurii C.2 din Anexa nr. 5. 

           Acțiunile  serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situații de urgență se vor face 

în conformitate cu Procedura C3 din Anexa nr. 5. 

          Acțiunile echipajelor medicale  vor fi conform Procedurii C4 din Anexa nr. 5. 

          Ghidul pentru protecția personala Procedura C6 se aplica de toate echipele participante la 

interventie. 

         Coordonatorul la locul accidentului / Comandantul intervenției  este responsabil pentru 

managementul tactic al acţiunilor de răspuns la scena unui accident şi acţionează conform Procedurii 

C.1. din Anexa nr. 5. El este responsabil faţă de managerul urgenţei pentru implementarea măsurilor 

de limitare, pentru localizare, managementul populaţiei, coordonarea tuturor unităţilor de răspuns 
prezente în scenă, operaţiunile iniţiale de recuperare şi decontaminare, protejarea personalului de 
urgenţă şi pentru acţiunile de protecţie. Coordonatorul la locul accidentului se bazează pe experienţa 
şefilor unităţilor de răspuns la urgenţă pentru a determina cele mai bune modalităţi de a implementa 
acţiunile de răspuns şi pentru a formula recomandări către manager. 

Coordonatorul la locul accidentului este şeful echipelor de răspuns. Atunci când sunt prezente 

mai multe unităţi de răspuns (ex. pompieri, poliţie, echipa de evaluare radiologică, etc.), 
coordonatorul la locul accidentului este desemnat de către managerul urgenţei / comandantul 

acțiunii. 
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Evaluatorul radiologic este în mod normal cel mai important membru al echipei (echipelor) 

de profesionişti radiologici (experţi calificaţi) trimis la locul unui accident pentru a evalua riscurile 

radiologice, pentru a asigura protecţia împotriva radiaţiilor pentru primele forţe de răspuns şi pentru 
a formula recomandări către controlorul în scenă asupra acţiunilor de protecţie. Evaluatorul 
radiologic poate fi singur sau poate fi parte a unei echipe. El este responsabil în scenă pentru 

supravegherea, controlul contaminării, sprijin pentru protecţia împotriva radiaţiilor a personalului de 

intervenţie şi pentru formularea recomandărilor pentru acţiuni de protecţie. Evaluatorul radiologic va 
iniţia, de asemenea, şi în unele cazuri va realiza operaţiunile de recuperare a sursei şi decontaminare. 

           Evaluatorul radiologic va fi responsabil, de asemenea, pentru estimarea şi înregistrarea dozelor 
primite de personalul de urgenţă şi/sau de către populaţie; pentru solicitarea de resurse suplimentare pentru 

evaluarea radiologică, după necesităţi; pentru expertiza fizico-medicală; pentru realizarea sarcinilor 

specializate de evaluare a riscului şi dozei. 
La nivelul zonei de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Bistrița” al 

județului Bistrița-Năsăud, evaluatorul radiologic este asigurat de reprezentantul CNCAN Encian 

Ioan,  0741559712 sau ofițerul CBRN Maramureș/ofițer CBRN Mureș sau un alt ofițer CBRN dintr-

un inspectorat limitrof sau şeful Laboratorului de Igiena Radiaţilor din cadrul Direcţiei de Sănătate 
Publică Cluj, Candea Ciprian 0745634160, 0264592983 int. 26. 

           Conducerea raspunsului radiologic se desfășoară conform Procedurii D0 din Anexa nr. 5. 

Evaluatorul radiologic va iniţia, de asemenea, şi în unele cazuri va realiza, operaţiunile de 

recuperare a sursei şi decontaminare conform Procedurii D.1., D.2, D.3. din Anexa nr. 5. 

 
 2. 6. COMUNICAȚIILE PE TIMPUL RĂSPUNSULUI LA URGENȚĂ 

 
Sistemul de comunicații între structurile implicate în răspunsul la urgență nucleară sau 

radiologică, va fi asigurat, la nivelul fiecărei instituții participante la acțiune, conform propriilor 

proceduri de comunicare. Toate informațiile unităților de răspuns (forțe de intervenție) ajungând în 
CJCCI, structură în care fiecare structură are reprezentanți.  
 CJCCI Bistrița-Năsăud pune la dispoziția Comandantului Acțiunii și a CJSU Bistrița-Năsăud 

toate informațiile de interes și ține evidența acțiunilor desfășurate și a dispozițiilor primite. 
 Comunicarea între unitățile de răspuns (forțele de intervenție) și comandanții intervenției, 
respectiv între comandanții intervenției și CJCCI sau comandantul acțiunii se poate face prin rețeaua 
de telefonie mobilă, telefonie fixă, fax, radio, satelit sau rețeaua de internet conform procedurilor 

existente la nivelul fiecărei instituții.  
 Serviciul de Telecomunicații Speciale poate asigura serviciile aferente rețelelor de 
comunicații speciale și IT, suplimentarea acestora în funcție de situația de urgență și locul de 
producere al acesteia prin realizarea temporară a unor dispozitive de telecomunicații și IT. 

După activarea Planului Județean, comunicaţiile radio la nivelul ISU BN se vor efectua în 
sistem TETRA, pe  canalul  de comunciații în funcție de  subunitatea care acționează la locul 
intervenției, inclusiv echipajul CBRN alocat în sprijin. Iar comunicațiile între comandantul 
intervenției și dispeceratul unității se va realiza pe frecvența SU Jud BN pentru a putea fi 

monitorizată și de către IGSU. 

 În cazul în care se pune în aplicare Planul Roșu de Intervenție la nivel județean, echipajele 
medicale vor comunica pe frecvența dedicată COOP SU BN. 

 În cazul lipsei semnalului pe stațiile Tetra, comunicațiile se vor realiza prin telefonul 
mobil/satelitar. 
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 2.7. ANGAJAMENTELE PRIVIND SUPORTUL MATERIAL ȘI LOGISTIC 

Fiecare entitate participantă implicată în răspunsul la urgența nucleară sau radiologică își 
asigură suportul material și logistic propriu pentru desfășurarea acțiunilor de intervenție în bune 
condiții. Entitățile sunt responsabile pentru realimentarea, procurarea de materiale consumabile și a 
serviciilor necesare în vederea exploatării corespunzătoare a capabilităților declarate în vederea 
asigurării misiunilor primite. 
 În cazul în care este necesară achiziționarea în regim de urgență a unor servicii și/sau 
materiale consumabile se va analiza situația în cadrul CJSU Bistrița-Năsăud. 

 De asemenea pot fi utilizate produsele și serviciile puse la dispoziție prin intermediul 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud (spații cazare, mijloace transport 

auto, tehnică de construcții, ajutoare de primă necesitate). Acestea pot fi utilizate după demararea 
procedurilor legale. 

 

2. 8. CLASIFICAREA URGENȚELOR NUCLEARE ȘI RADIOLOGICE 

 

     În funcţie de amploarea riscurilor radiologice, se definesc şase categorii de pregătire pentru 

urgenţă: CPU I, CPU II, CPU III, CPU IV, CPU V și CPU VI. Acestea sunt detaliate în Anexa nr. 3.  
 

2.8.1. Urgențele se clasifică astfel: 
A. urgenţele care pot surveni la instalaţiile din CPU I şi II şi în teritoriile CPU V, acestea fiind 

clasificate după cum urmează: alertă, urgenţă în unitate / instalaţie, urgenţă pe amplasament 

și urgenţă generală. 
B. urgenţele care pot surveni în CPU III, fiind clasificate după cum urmează: alertă, urgenţă în 

unitate / instalaţie și urgenţă pe amplasament. 

C. urgențele din CPU IV sau VI se numesc urgenţe radiologice. 
 

- Alerta implică o scădere importantă sau nedeterminată a nivelului de protecţie pentru 
personalul de pe amplasament sau pentru populaţie. Alerta include evenimente care pot 

evolua către urgență în unitate / instalație, urgență pe amplasament sau urgență generală. 
Titularul de autorizație trebuie să clasifice corect urgența și să declare imediat alerta. 

- Urgenţa în unitate se caracterizează printr-o reducere considerabilă a nivelului de protecţie a 
personalului de pe amplasament ca urmare a neîndeplinirii funcţiei primului nivel de protecție 
în adâncime şi care nu au consecinţe radiologice în afara amplasamentului. Urgența în unitate 
include evenimente care pot evolua către urgență pe amplasament sau urgență generală. 
Titularul de autorizație trebuie să clasifice corect urgența și să declare urgența în unitate fără 
întârziere.  

- Urgența pe amplasament reprezintă o reducere considerabilă a nivelului de protecție a 
personalului de pe amplasament, precum și pentru populația din apropierea amplasamentului, 

ca urmare a neîndeplinirii funcţiei a două sau mai multe niveluri de protecție în adâncime. 
Urgența pe amplasament include evenimente care pot evolua către urgență generală. Titularul 

de autorizație trebuie să clasifice corect urgența și să declare urgență pe amplasament fără 
întârziere. 
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- Urgența generală reprezintă un risc real substanțial, eliberarea în atmosferă de materiale 
radioactive sau un risc de expunere la radiații datorat neîndeplinirii funcţiei a trei sau mai 
multe niveluri de apărare în adâncime care justifică punerea în aplicare a unor măsuri 
preventive și/sau urgente în afara amplasamentului, ca ultim nivel de protecție în adâncime. 
Titularul de autorizație trebuie să clasifice corect urgența și să declare urgență generală fără 
întârziere. 

Pentru urgențele care pot surveni de la  activități sau practici din CPU IV și CPU VI 

desfășurate oriunde pe teritoriul României, declararea  urgenței radiologice este făcută de 
către: 

a) titularul de autorizație și aprobată de către CNCAN pentru toate acele situații de urgență 
generate de un titular de autorizație; 

b) organizația care inițiază răspunsul la urgență în urma consultărilor cu CNCAN pentru toate 
situațiile de urgență în caz de utilizare neautorizată a unei surse de radiații sau de acte 

răuvoitoare. 

           Conform evaluării CNCAN la nivelul Județului Bistrița-Năsăud se 

regăsesc Categoriile de Pregătire pentru Urgență  IV și VI. 
 

         2. 9. CLASIFICAREA ZONELOR 
     

2.9.1. Instalații din CPU I, II și V: 
În abordarea graduală, în ceea ce privește evitarea efectelor deterministice și diminuarea sau 

evitarea efectelor stocastice, în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic, se definesc două zone de planificare și două 
distanţe de planificare, în afara amplasamentului: 

a) Zona de planificare a acţiunilor preventive de protecție, denumită în continuare PAZ, este 
stabilită în vederea evitării efectelor deterministice și se aplică instalațiilor din CPU I și 
CPU V; 

b) Zona de planificare a acţiunilor urgente de protecție, denumită în continuare UPZ, este 
stabilită în vederea evitării efectelor deterministice și diminuării efectelor stocastice și se 
aplică instalațiilor din CPU I, CPU II și CPU V. 

c) Distanţa de planificare extinsă, denumită în continuare EPD, este stabilită în vederea 

extinderii acțiunilor de protecție pentru evitarea efectelor stocastice și se aplică instalațiilor 
din CPU I, CPU II și CPU V; 

d) Distanţa de planificare pentru restricția produselor alimentare și nealimentare, denumită în 
continuare ICPD, este stabilită în vederea evitării efectelor stocastice și se aplică instalațiilor 
din CPU I, CPU II și CPU V. 

 

 Pentru CPU I s-au stabilit: 

- zona de planificare a acțiunilor preventive de protecție (PAZ) – 3 km; 

- zona de planificare a acțiunilor urgente de protecție (UPZ) – 15 km; 

- distanța de planificare extinsă (EPD) – 100 km; 

- distanța de planificare pentru restricția produselor alimentare și nealimentare (ICDP) – 300 km; 

 

 Pentru CPU II s-au stabilit: 

- PAZ – nu se stabilește pentru aceasta categorie; 
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- UPZ – 1,5 km; 

- EPD – 5 km; 

- ICPD – 15 km; 
 

 Pentru CPU V s-au stabilit: 

-PAZ – 5 km; 

- UPZ – 25 km; 

- EPD -100 km; 

- ICPD – 300 km. 

 PAZ și UPZ reprezintă zone circulare în jurul instalațiilor, iar granițele lor trebuie definite, 

după caz, de repere locale (ex. drumuri, râuri, etc.) pentru a permite o identificare ușoară în timpul 
răspunsului. 
  

2.9.2. Instalații din CPU III, IV și VI: 
 

Pentru instalaţiile şi activităţile din  CPU IV şi CPU VI nu se definesc zone şi distanţe de 

planificare. 

 Pentru instalațiile din CPU III, IV și VI se definesc 3 perimetre în vederea desfășurării 
acțiunilor de intervenție, astfel : 

 

 Perimetrul de securitate – se delimitează la limita unde debitul dozei este de cel mult 

100 µSv/h sau contaminarea gama/beta sub 1000 Bq/cm² și contaminarea alfa sub 100 

Bq/cm²;  
 Perimetrul de siguranță –  se delimitează de la limita perimetrului de securitate până la 

limita zonei unde este identificat fondul natural de radiații; 
 Perimetrul de sprijin – de delimitează de la limita perimetrului de siguranță până la o 

limită stabilită de comandantul intervenției pentru desfășurarea în siguranță a acțiunilor 
de intervenție; 

 

În cazul în care nu sunt disponibile aparate / echipamente pentru verificarea nivelului de 

radiații se vor respecta distanțele prevăzute în Anexa nr. 8, urmând ca zonele să fie definite pe baza 
măsurătorilor, când este disponibil, la fața locului, echipament pentru măsurarea nivelului de radiații. 
 
    2. 10. OPERAȚIUNILE PREVĂZUTE 

 

Nr.  

crt. 
Măsuri şi acţiuni 

Reacţie  imediată 

până 

la 3 zile 

Stabilizare   
până 

la 15 zile 

Revenire 

succesivă 
peste 

15 zile 

1. Evaluarea preliminară a efectelor 
X  

Premergător producerii 
evenimentului şi în 

primele 4 ore 

  

2. Creşterea capacităţii de răspuns a structurilor de intervenţie 

X  
Premergător producerii 

evenimentului şi în 
primele 4 ore 

  

3. 

- Acţiuni de înştiinţare –alarmare 

- organizarea notificării operatorilor economici din zona lor de 

competenţă, precum şi alarmarea populaţiei; 
- asigurarea informării populaţiei despre măsurile de protecţie şi 
interdicţiile privind consumul de apă din surse deschise şi alimente 
neambalate etc 

X  
Premergător producerii 

evenimentului şi ulterior 
în primele   

24 ore 
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Nr.  

crt. 
Măsuri şi acţiuni 

Reacţie  imediată 

până 
la 3 zile 

Stabilizare   
până 

la 15 zile 

Revenire 

succesivă 
peste 

15 zile 

4. 
Acţiuni de administrare de substanţe radioprotectoare (blocanţilor 
de tiroidă) 

X  
Premergător producerii 

evenimentului 

  

5. 

Organizarea acţiunilor de evacuare / autoevacuare. 

- organizarea şi asigurarea funcţionării raioanelor de adunare, 
îmbarcare şi primire din zona lor de responsabilitate; 

- organizarea şi asigurarea transportului populaţiei, bunurilor 
materiale şi obiectelor de patrimoniu; 

- asigurarea asistenţei medicale în raioanele de evacuare şi pe 
timpul transportului; 

- luarea în evidenţă a populaţiei care este evacuată; 

X 
 Premergător producerii 
evenimentului şi ulterior 

în următoarele 24-48 ore 

  

6. 
Convocarea CLSU, CJSU şi identificarea elementelor necesare 
stabilirii planului de acţiune imediată 

X 
 Primele 2-3 ore 

  

7. Organizarea raioanelor de intervenţie  X 
 Primele 4 ore 

  

8. 
Realizarea manevrei de forţe şi mijloace, potrivit ipotezelor 

(începerea deplasării) 
X  

Primele 4 ore 
  

9. 
Realizarea dispozitivelor de ordine publică, protecţia persoanelor şi 
bunurilor vulnerabile 

X  
Începând cu primele 4 ore 

X X 

10. Organizarea şi amenajarea punctelor operative avansate 
X  

Primele 12 ore 
  

11. 

Identificarea elementelor de infrastructură de transport (drumuri, 
CF, aeroporturi, porturi) care au fost afectate, respectiv cele care 

pot fi folosite integral sau, după caz, cu anumite restricţii 
- punerea la dispoziţia autorităţilor locale a garniturilor de 

tren/navale şi auto necesare evacuării populaţie din zona 
contaminată 

X  
Primele 12 ore 

  

12. Organizarea şi amenajarea bazelor de operaţii  X 

Primele 24 ore 
  

13. 
Instituirea „stării de urgenţă” şi, după caz a “stării de alertă” în 
baza evaluărilor primite şi a propunerilor comitetelor pentru situaţii 
de urgenţă 

X 

Primele 24 ore 
  

14. 
Suplimentarea capacităţii de spitalizare şi, la nevoie, organizarea 

Punctelor de Prim Ajutor și Triaj Medical dispuse în afara 

spitalelor 

X 

Primele 24 ore   

15. 
Identificarea spaţiilor de cazare (scoli, grădiniţe, internate, spaţii 
hoteliere, săli de sport etc) care pot fi utilizate pentru persoanele 
evacuate/relocate, potrivit planurilor de evacuare 

X 

Primele 24 ore   

16. 
Executarea recunoaşterilor în zonele afectate (terestru şi pe cale 
aeriană) în scopul stabilirii măsurilor de protecţie şi intervenţie; 

X 

Primele 24 ore 
  

17. 
Căutarea-salvarea persoanelor surprinse în zone contaminate şi 
acordarea primului ajutor medical şi a asistenţei psihologice 

X 

Primele 24-48 ore 
  

18. 
Realizarea măsurilor sanitar-antiepidemice, profilactice speciale şi 
restricţiilor de consum alimente, apă, furaje etc. 

X  

De regulă începând 
cu ziua 1 

X X 

19. 
Paza şi protecţia obiectivelor de importanţă deosebită, a zonelor 
afectate şi a taberelor de sinistraţi/evacuaţi 

X  

De regulă începând 
cu ziua 1 

X X 

20. 
Distribuirea către populaţie a ajutoarelor de primă necesitate şi a 
celor oferite de alte state cu titlu de ajutor umanitar 

X  

De regulă începând 
cu ziua a 2-a 

X X 

21. Asistenţă medicală de urgenţă şi psihologică X X X 

22. 

Supravegherea evoluţiei contaminării / supravegherea şi controlul 
radioactivităţii mediului, aprecierea duratei şi interdicţiilor pe baza 
măsurării contaminării, precum şi organizarea controlului 
dozimetric şi radiobiologic 

X X X 
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Nr.  

crt. 
Măsuri şi acţiuni 

Reacţie  imediată 

până 
la 3 zile 

Stabilizare   
până 

la 15 zile 

Revenire 

succesivă 
peste 

15 zile 

23. 

Aplicarea normelor tehnice de protecţie la accident nuclear sau 

urgenţă radiologică / respectarea normelor de radioprotecţie şi de 
securitate nucleară pe / în afara amplasamentelor instalaţiilor 
nucleare 

X X X 

24. 
Decontaminarea unor clădiri de interes public şi a principalelor 

artere de circulaţie după trecerea norului radioactiv 
X X X 

25. Identificarea şi înregistrarea decedaţilor; X X  

26. 
Căutarea persoanelor dispărute, instalarea de aviziere şi postarea pe 
site-uri a listelor şi fotografiilor 

X X  

27. 
Adaptarea şi, la nevoie, reorganizarea misiunilor în conformitate cu 

situaţia creată - realizarea manevrei de forţe şi mijloace 
X X X 

 

Capitolul III 
 

PROCESUL DE RĂSPUNS LA SITUAȚII DE URGENŢĂ 

NUCLEARĂ ŞI/SAU RADIOLOGICĂ 

 
3.1. NOTIFICAREA, ACTIVAREA ȘI SOLICITAREA DE ASISTENȚĂ 

  

 I. Notificarea 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud poate fi 

anunțat despre producerea unei situații de urgență prin următoarele modalități de anunțare: 
- Apel unic 112; 

- Telefonic; 

- Anunțare directă (verbal); 

- Observare directă; 
- Sistem de observare – alertare automată; 
- Alt mod de alertare. 

 

În urma notificării situaţiei de urgenţă prin una din modalitățile mai sus menționate, 

Dispeceratul ISU Bistrița-Năsăud pune în aplicare Procedura Operațională privind intervenția în caz 
de urgență nucleară și radiologică – PO-IGSU-CON-01 din 02.05.2019. 

 

II. Activarea 

 

În urma notificării situaţiei de urgenţă prin una din modalitățile mai sus menționate, ofițerul 
din dispecerat va solicita, în sprijin, în dispeceratul IGSU capabilitățile necesare gestionării situației 
de urgență. Dispeceratul IGSU va aloca forțe și mijloace, în sprijin, echipajulul CBRN din cadrul 

ISU Maramureș sau ISU Mureș după caz sau de la alt județ limitrof.  

 Echipajul CBRN alocat se vor deplasa la fața locului pentru evaluarea incidentului, unde va 

face verificări și /sau măsurători în teren.  Ofițerul specialist CBRN, va raporta la Dispeceratul ISU 

Bistrița-Năsăud valorile înregistrate în teren. 
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Dispeceratul ISU Bistrița-Năsăud se va consulta cu COSU-CNCAN (tel. 021-315.50.89), iar 

dacă situația de urgență este declarată  urgență radiologică, ofițerul de serviciu din dispecerat va 

informa inspectorul șef.  
Inspectorul șef va anunţa prefectul judeţului Bistrița-Năsăud (președintele CJSU), cu 

propunerea de punere în aplicare a Planului judeţean de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau 
radiologică. În urma  aprobării, planul va fi pus în aplicare, se vor desfășura acțiuni de răspuns și vor 
fi alertate gradual următoarele instituții, după cum urmează: 

 

 CNCAN- inspector zonal Encian Ioan, 0741559712 sau echipa mobilă;  

 CANUR – IGSU; 

 ISU MM / ISU MS conform dispozițiilor primite de la IGSU; 

 Structurile MAI – Poliție, Jandarmerie;  

 DSP Bistrița-Năsăud / DSP Cluj LIR; 

 APM;  

 GNM- Comisariatul judetean Bistrița-Năsăud; 

 DSVSA; 

 SAJ; 

 UPU-SMURD. 
 Notă: în funcție de eveniment se pot solicita și alte instituții, pe baza deciziei comandantului acțiunii. 

Toate structurile mai sus menționate vor fi anunțate telefonic de către dispeceratul ISU 

Bistrița-Năsăud. 

 În situația în care gestionarea urgenței radiologice / nucleare necesită sprijin din partea 
MApN, acest lucru se va solicita de către ISU Bistrița-Năsăud prin IGSU. 

 

III.  Solicitarea de asistență: 
 

În cazul în care gestionarea evenimentului depășește capabilitățile disponibile la nivel județean 
se solicită sprijin prin CJSU la CNSSU. 
  

3.2.  GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

 Sistemul de comandă și control pentru a gestiona răspunsul la situația de urgență se face 

prin: 

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud (CJSU); 

- Centrul județean de conducere şi coordonare a intervenţiei (CJCCI); 
- Comitete locale pentru situații de urgență (CLSU); 

- Centrele Operative pentru Situaţii de Urgenţă (COSU) existente la nivelul instituțiilor 
județene și locale; 

- Comandantul Acțiunii; 
- Comandantul / Comandanții Intervenției; 
- Punct operativ avansat (POA). 

Comandantul Acțiunii asigură conducerea și coordonarea operațională a acțiunilor de răspuns 
din momentul activării Planului Județean de Răspuns la Urgență Nucleară sau Radiologică 
(PJRUNR).  

Comandantul acțiunii este desemnat în primă fază inspectorul șef al ISU Bistrița-Năsăud, iar 

în funcție de amploarea situației acesta poate fi schimbat prin dispoziția secretarului de stat, șef al 
Departamentului pentru Situații de Urgență.  

Orice modificare în lanțul de comandă este materializată în Jurnalul Acțiunilor Operative. 
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 Schema de principiu cu încadrarea CJCCI este cuprinsă în Anexa nr. 13. 

 

 

 

 

3.3  ACȚIUNI DE LIMITARE  

 

 Acțiuni de răspuns la urgența radiologică aplicabile la instituții din CPU III, IV și 
VI: 

În cazul urgențelor radiologice, următoarele măsuri și acțiuni de protecție trebuie luate pentru a 

preveni apariția efectelor deterministice severe și evitarea efectelor stocastice: 

 Izolarea sursei, zonei contaminate; 

 Înștiințare, avertizare, alarmare; 
 Prevenirea ingerării accidentale; 
 Evacuarea populației și a lucrătorilor de la fața locului; 
 Verificarea contaminării și decontaminarea persoanelor; 

 Acordarea de pastile de iodură de potasiu, după caz; 
 Restricții de alimente, apa, lapte și bunuri; 
 Interzicerea accesului / Restricționare trafic; 
 Restricția comerțului national / internațional din zone contaminate.  

 

a. Primul răspuns: 

 Izolarea și securizarea zonei evenimentului; 

 Acordarea primului ajutor; 

 Salvarea de vieți; 
 Măsuri imediate de reducere a efectelor radiației, dacă este cazul. 
Organizațiile implicate: 

 Operatorul sursă de risc pe a cărui amplasament a avut loc incidentul; 

 MAI prin ISU, IJP, IJJ;  

 MAI și MS prin UPU-SMURD, respectiv Ambulanță; 
 CNCAN- inspector zonal sau echipa mobilă.   

 

b. Evaluarea radiologică a situației și a acțiuni de răspuns: 

 caracterizarea radiologică primară; 
 evaluarea situației din punct de vedere radiologic; 

 solicitarea de forțe și mijloace suplimentare, dacă este cazul; 
 efectuarea cercetării la fața locului; 

 informarea publicului / mass-media, după caz. 
Structuri implicate: 

 CNCAN - inspector zonal sau echipa mobilă;  

 MS-DSP/LIR; 

 MM-APM; 

 ANSVSA-DSVSA; 

 MAI -ISU, IJP, IJJ, IJPF; 

 Operatorul sursă de risc pe a cărui amplasament a avut loc incidentul. 
 

c. Punerea sub control: 
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 punerea sub control prin ambalarea corespunzătoare, asigurarea protecției fizice și 
radiologice și transportul către laboratoare autorizate; 

 transportul la un operator titular de autorizație în vederea depozitării; 
 efectuarea analizelor de laborator; 

 decontaminarea, în funcție de situația creată, a personalului participant la intervenție și 
a zonei afectate. 

Structuri implicate: 

 CNCAN;  

 MS-DSP/LIR; 

 MM-APM; 

 MAI prin ISU, IGP, IJJ, IJPF; 

 Operatorul sursă de risc pe a cărui amplasament a avut loc incidentul. 

 

d. Investigarea și revenirea la normalitate: 

 efectuarea acțiunilor ulterioare de investigare a evenimentului; 

 dispunerea de măsuri legale, cum ar fi lăsarea în custodie, predarea la o unitate 

autorizată, tratarea ca deșeu radioactiv sau predarea într-o zonă de bilanț pentru 
materiale nucleare. 

Structuri implicate: 

 CNCAN;  

 APM; 

 DSP/LIR; 

 MAI prin structurile desemnate; 

 Ministerul Public - Parchetul desemnat. 

 

Pentru acțiunile de protecție care trebuie implementate în timpul răspunsului la o situație de 
urgență nucleară sau radiologică sunt elaborare și stabilite o serie de aranjamente în timpul 
procesului de pregătire și planificare a răspunsului pentru a se asigura că toate organizațiile implicate 
își dezvoltă capabilități adecvate. 

 

 Izolarea sursei pentru prevenirea expunerii și contaminării  
În situațiile de urgență radiologică prima acțiune care se impune este izolarea, pe cât posibil,  

a sursei. Aceasta se face fie prin izolarea fizică, utilizând material de ecranare, fie prin stabilirea unui 

perimetru de siguranță la limita fondului natural. 
 

 Inștiințarea, alarmarea și avertizarea 

În contextul avertizării și alarmării se regăsesc, cu funcționalități cheie, următoarele instituții: 
operatorul economic sursa de risc, Primăriile, Instituția Prefectului și MAI prin DSU și IGSU/ISUJ 
prin următoarele tipuri de sisteme: 

- sistemul RO-ALERT; 

- sisteme de înștiințare-alarmare la nivel local, județean; 

- sistemul de adresare publică a operatorului economic și al CLSU; 
- echipaje ale MAI și CLSU cu instalații portabile de sonorizare; 

- mass media centrală și locală. 

 Prevenirea ingerării accidentale  
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Materialul radioactive eliberat din instalațiile nucleare poate fi depozitat pe teren sau pe alte 

suprafețe (de exemplu mașini). Ingerarea accidentală a acestui material radioactiv, depus, poate fi o 

sursă importantă de expunere pentru cei care traiesc în PAZ, UPZ și EPD în primele zile după o 
eliberare care justifică acțiunile de protecție din afara amplasamentului. Prin urmare persoanele din 

PAZ, UPZ și EPD trebuie să fie instruite să intreprindă următoarele acțiuni, pentru a preveni sau 

reduce doza din ingestie accidentală: 
 Să nu bea, manânce sau fumeze în zonele contaminate și să-și țină mâinile departe 

de gură până când mâinile sunt spălate și curate; 

 Să nu lase copiii să se joace pe terenurile contaminate; 

 Să nu desfășoare activități care ar putea duce la crearea de praf care ar putea fi 

ingerat. 

 Răspunsul radiologic 

Număr de echipaje necesare pentru răspuns pe categorii de pregătire la urgență (CPU) 
CPU Echipaj de monitorizare 

a radiațiilor 
Echipaj de identificare a 

radionuclidului 

Echipaj pentru analiză 
în  laborator 

Echipaj de 

prelevare 

probe 

IV 1 1 1 1 

VI 1 1 1 1 

 Adăpostirea 

Adăpostirea este o acțiune de protecție urgentă în cazul unei eliberări potențiale sau actuale de  

material radioactiv în atmosferă, însemnând că populația este îndrumată să se adăpostească în 
adăposturi publice de protecție civilă, să stea în casă, școală, la serviciu sau în orice altă clădire 
pentru o perioadă de timp bine determinată. 

Scopul adăpostirii este acela de a reduce expunerea externă și internă la radiații a populației 
pentru a se evita efectele deterministice și a reduce riscul pentru efectele stocastice. Adăpostirea este 
o măsură relevantă, în timpul trecerii norului radioactiv pentru emisiile controlate de materiale 

radioactive și în orice situație în care materialul radioactiv eliberat este compus din gaze nobile sau 

radionuclizi cu viață scurtă sau când dozele de radiații proiectate sunt relativ scăzute. 
Adăpostirea este implementată de către autorități ca o contramăsură administrativă pentru 

pregătirea evacuării.  
În vederea implementării acestei măsuri, autoritățile trebuie să stabilească o serie de măsuri și 

aranjamente încă din faza de planificare, cel puțin următoarele: 
 Sisteme de avertizare și informare a populației; 
 Planuri de evacuare ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici aflați în zona de 

interes; 

 Disponibilitatea locurilor publice destinate adăpostirii; 
 Mijloace de comunicație (tv, radio, etc.) disponibile în adăposturi. 
 Exersarea planurilor de urgență în instituțiile publice și în cadrul operatorilor economici. 

 

 Evacuarea 

Evacuarea este o măsură preventivă sau urgentă de protecție, implementată prin îndepărtarea 
populației din zona potențial afectată sau afectată pentru a evita sau a reduce expunerea la radiații, în 
cazul unei urgențe nucleare sau radiologice. 

Evacuarea se realizează de regulă pe raza administrativ teritorială a județului / localității unde s-a 

produs evenimentul sau în afara acestora, potrivit planurilor întocmite în acest scop. 
Se stabilesc trei tipuri de evacuare și anume: 
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a) Evacuarea în faza dinaintea eliberărilor de material radioactive - se realizează în faza de 

pre-emisie pentru a evita orice expunere. Decizia se bazează pe situația curentă a instalației 

(inventarul activității, statusul barierelor, evoluția estimată a situației instalației,  
probabilitatea, amploarea previzionată și timpul  emisiei), efortul previzionat și efectele 
adverse ale evacuării zonelor afectate, unde nivelele de referință se estimează că sunt 
depășite, situația curentă și evoluția estimată a condițiilor meteorologice, eficiența estimată și 
perspectivele de finalizare, înainte ca emisia să înceapă, eficiența estimată și posibilele efecte 
adverse ale contramăsurilor alternative, disponibilitatea infrastructurii și resurselor în 
conformitate cu planul de evacuare. Dacă se implementează, este cea mai eficientă măsură de 
protecție. Mutarea populației înainte de producerea eliberării presupune un risc al impactului 
social iar acesta crește cu cât incertitudinile din predicții sunt mai mari. 

b) Evacuarea în timpul eliberărilor sau după trecerea norului radioactive - se realizează în 

cazuri speciale, spre exemplu - o emisie prelungită face ca adăpostirea să fie menținută cu 
dificultate pe toată perioada de emisie sau zonele unde posibilitățile de adăpostire sunt practic 
inexistente (concerte, evenimente sportive în aer liber) sau adăposturile oferă o protecție 
slabă și îndepărtarea populației din zona afectată poate fi realizată rapid sau dacă indicația 
este că emisia tinde să devină mai puternică, evacuarea pe timpul emisiei / trecerii norului 

rămâne o opțiune justificată.  
c) Evacuarea după eliberare - se realizează în faza post emisie atunci când OIL 1 este depăsit.  

Decizia de evacuare ar trebui luată, ținându-se cont de măsurătorile disponibile ale dozelor și 
compoziția radionuclizilor depuși pe sol, dozele deja încasate datorate inhalării și radiației 
externe provenită de la norul radioactiv. O evaluare a celor de mai sus ar trebui să 
demonstreze în mod fiabil că prin luarea deciziei de evacuare se diminuează efectele și 
riscurile la care populația este supusă. 
 

 Administrarea de pastile de iodură de potasiu 

Absorbția de către glanda tiroidă a iodului radioactiv, prin inhalare, poate fi redusă prin 
administrarea pastilelor de iodură de potasiu care suprasaturează tiroida. Pentru a obține o eficacitate 

maximă, pastilele de iodură de potasiu trebuie administrate înainte sau imediat după încasarea de iod 
radioactiv. Timpul necesar pentru blocarea tiroidei este de aproximativ 30 minute după consumul de 
tablete și puțin mai scurt după consumul lichid. După o singură doză, protecția pentru tiroidă va fi 

pentru aproximativ 24 ore. Nou-născuților și femeilor însărcinate le este recomandat să primească o 
singură doză de iod stabil pentru blocarea tiroidei. Eficacitatea măsurii scade rapid cu trecerea orelor 
și poate fi redusă la 50% sau mai puțin dacă acestea sunt administrate la 6 ore după o singură 
încasare de iod radioactiv. Reducerea dozei la glanda tiroidă este de aproximativ 20% dacă pastila de 
iodură de potasiu este administrată la 10 ore după încasare, și scade aproape la zero dacă pastila de 
iodură de potasiu este administrată la 24 de ore după încasarea de iod radioactiv. 

În plus, se precizează că o protecție limitată datorată consumului întârziat de iod stabil este 
mai bună decât a nu se consuma deloc, deoarece și un consum întârziat ajută să se facă un schimb 
mai rapid de iod în tiroidă într-un interval de timp de 1-2 zile. 

În vederea administrării pastilelor de iodură de potasiu se stabilește următoarea strategie: 
o Distribuția unică în timpul situației de urgență pentru ICPD prin Direcțiile de Sănătate 

Publică; 
 Decontaminarea  

 Contaminarea cu o gamă largă de materiale radioactive este ușor de detectat, totuși sunt 

necesare criterii pentru a face diferența între niveluri semnificative și niveluri nesemnificative în ceea 
ce privește posibilele consecințe asupra sănătății.  

Decontaminarea se va realiza în funcție de gradul de contaminare prin: schimbul hainelor, 

duș sau spălarea pielii cu apă și săpun. Aceste măsuri simple de decontaminare, eficiente din punct 
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de vedere al costurilor, trebuie să fie utilizate chiar și pentru contaminarea la niveluri scăzute în 
vederea prevenirii stărilor de anxietate nejustificată a persoanelor ușor contaminate. 

Decontaminarea se va executa în conformitate cu următoarele Proceduri Operaționale:  

  Procedura operațională privind constituirea și lucrul în cadrul punctului de 
decontaminare operațională al populație și personalului de intervenție (P.O.-IGSU-

CON-08, nr. 114414 din 08.05.2019); 

 Procedura operațională privind constituirea și lucrul în cadrul raionului de 
decontaminare totală (P.O.-IGSU-CON-09, nr. 114413 din 08.05.2019). 

Foarte important: în situații de urgență, în special atunci când este implicat un număr mare 
de persoane, acțiunile de decontaminare trebuie să aibă în vedere limitarea și controlul deșeurilor 

rezultate din decontaminare. Este necesar ca fiecare instituție care asigură decontaminarea să aibă 
dezvoltate măsuri și aranjamente privind managementul deșeurilor rezultate din activitatea de 
decontaminare. 

Pentru îndeplinirea misiunilor se execută decontaminarea operațională și decontaminarea totală, 
astfel: 

- În dispozitivul / raionul de intervenție, prin intervenție direct; 

- În raioane, dispositive de intervenție, puncte / terenuri de decontaminare; 

- În afara zonelor / raioanelor contaminate. 

Decontaminarea totală a populației și a personalului de intervenție constă în: 

- Spălarea întregului corp cu apă caldă și săpun; 
- Schimbarea obligatorie a lenjeriei; 

- Asigurarea lenjeriei / echipamentului necesar echipării populației și a personalului de 

intervenție se realizează prin intermediu autorităților, la nivel județean, sau prin punerea 

la dispoziție, în cadrul raioanelor de decontaminare, a unor echipamente aflate în stocul 
de intervenție al subunităților care asigură decontaminarea. 

Decontaminarea totală a tehnicii de intervenție și echipamentelor se execută în raioanele / 

terenurile / punctele de decontaminare sau direct în dispozitivul / sectorul / raionul de intervenție al 
acestora, până la scăderea sub limitele contaminării maxime permise. 

 

 Restricții ale alimentelor, laptelui și apei potabile 

Pentru o eliberare radioactivă, într-o situație de urgență, modelele depunerii sunt foarte 
complexe și vor fi într-o continuă schimbare dacă există o eliberare continuă. Chiar și eliberările în 
desfășurare, relativ mici, care se așteaptă să apară într-o perioadă de zile sau săptămâni, pot avea ca 

rezultat zone fierbinți care ar putea provoca contaminarea alimentelor, laptelui, apei de ploaie și a 
hranei pentru animale. Aceste tipare de depuneri complexe fac imposibilă identificarea rapidă a 
zonelor care justifică restricționarea consumului, aceasta fiind realizabilă doar pe baza monitorizării 
și a prelevării de probe. 

Rezultatele măsurate se compară cu criteriile generice stabilite sau cu OIL 3, OIL 5, OIL 6  și 
dacă acestea sunt mai mari se stabilesc restricții de consum sau distribuție. 

3.4. IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE  
 

 Sosirea la locul situației de urgență a echipajelor de intervenție (deplasarea spre locul situației 

de urgență în funcție de direcția și viteza vântului); 

 Evaluarea situației inițiale și recunoașterea: observarea posibilelor semne de prezență a 
radiațiilor, obținerea de informații suplimentare de la cei care pot ști ceva despre natura 
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pericolului, stabilirea perimetrelor de securitate, de siguranță și de sprijin conform Anexei nr. 

8 și a Procedurii IGSU. Nu se intră în zona suspectă, contaminată, fără purtarea 
echipamentului de protecție adecvat. 

 După sosirea la fața locului a Echipajului CBRN solictat, în sprijin, perimetrele se vor stabilii 

după măsurătorile efectuate cu aparatura din dotarea Autospecialei CBRN. Măsurarea 
debitului dozei și redimensionarea perimetrelor de securitate și siguranță, astfel:  

- Perimetrul de securitate la o valoare a debitului dozei de 100 microSV/h;  

- Perimetrul de siguranță la o valoare a debitul dozei de 0,20 microSV/h (fond natural 

de radiații);  
- Perimetrul de sprijin – limită stabilită de comandantul intervenției. 
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Modul de realizare a unui perimetru de securitate si siguranţă 

 marcarea perimetrului zonei de securitate cu simbolul „Pericol de radiații”; 
 stabilirea și marcarea locației punctului de comandă; 
 desfășurarea acțiunilor pentru evacuarea și salvarea persoanelor din interiorul perimetrului de 

securitate cu respectarea principiului DTE; 

 desfășurarea acțiunilor pentru lichidarea incendiilor cu respectarea principiului DTE; 
 stabilirea Punctului de adunare răniți (în zona perimetrului de siguranță) și verificarea 

contaminării (limită perimetru de securitate, limita perimetru siguranță). Toate persoanele 
care au pătruns în zona perimetrului de securitate vor fi îndrumate către acest punct în 
vederea verificării contaminării; 

 acordarea primului ajutor medical victimelor (în afara perimetrului de securitate) – prioritară 
este salvarea vieții omenești; 

 victimele care prezintă traume care le pot pune viața în pericol se vor transporta la spital fără 
să fie verificate din punct de vedere al contaminării și fără să fie decontaminate; Înainte de 

transport echipajele de prim-ajutor medical vor îndepărta hainele victimei, vor acoperi părul 
victimei cu o fașă pentru evitarea împrăștierii contaminării și vor pune victima pe husa de 

transfer; După transport ambulanța se va întoarce la locul accidentului pentru verificarea 

contaminării personalului și a tehnicii; 
 după terminarea operațiunilor, în interiorul perimetrului de securitate, tot personalul de 

intervenție se deplasează în Punctul  de verificare a contaminării pentru verificarea 
contaminării; 

 decontaminarea personalului dacă este cazul; 

 evidența personalului de intervenție și a populației care a desfășurat activitate în interiorul 
perimetrului de securitate; 

 Regruparea forțelor și mijloacelor după finalizarea operațiunii de verificare a contaminării și / 
sau decontaminare; 
 

 

3.5. COMUNICAREA MESAJELOR DE AVERTIZARE ȘI A INSTRUCȚIUNILOR 

CĂTRE POPULAȚIA POSIBIL AFECTATĂ 

 

Populația este informată cu privire la producerea unei situații de urgență, precum și la 
instrucțiunile necesare prin: 

 Sirenele electrice și electronice disponibile la nivel de județ prin introducerea 
semnalului ALARMĂ LA DEZASTRE; 

 Sistemul RO-ALERT care permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru 

avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale; 

 Media – radio, tv, internet; 

 Comitetele locale pentru situații de urgență; 
 Echipaje ale poliției și jandarmeriei; 
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Toate aceste mijloace ajută la transmiterea măsurilor necesare în ceea ce priveşte: 
 informarea populaţiei afectate sau potenţial afectate; 

 avertizarea rapidă în caz de urgenţă nucleară sau radiologică; 
 furnizarea instrucţiunilor privind acţiunile pe care populaţia trebuie să le întreprindă;  
 informaţiile sunt actualizate şi difuzate periodic, precum şi ori de câte ori au loc 

modificări semnificative. 
            Următoarele informaţii trebuie puse la dispoziţia populaţiei pe durata situaţiei de urgenţă: 
 informaţii asupra tipului situaţiei de urgenţă care a apărut şi, dacă este posibil, a caracteristicilor 

acesteia, de exemplu originea, amploarea şi evoluţia sa probabilă; 
 recomandări referitoare la protecţia populaţiei în funcţie de tipul situaţiei de urgenţă; 
 anunţuri privind cooperarea populaţiei cu autorităţile implicate în implementarea acţiunilor de 

protecţie. 
Informaţiile referitoare la o situaţie de urgenţă nucleară sau radiologică trebuie furnizate 

populaţiei folosind un limbaj clar şi inteligibil, fără a fi necesară o solicitare în acest sens. 
         Autorităţile publice centrale şi locale trebuie să adopte măsuri pentru identificarea şi clarificarea 
zvonurilor şi a informaţiilor incorecte ce pot fi vehiculate, care induc în eroare şi care ar putea determina 
populaţia să întreprindă acţiuni de protecţie necorespunzătoare. 

În cazul producerii unei situații de urgență nucleară sau radiologică, pentru înștiințarea și 
alarmarea populației, se va aplica Planul de înştiinţare şi alarmare al județului Bistrița-Năsăud.  

 
3.6. PROTECȚIA LUCRĂTORILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Indiferent de tipul de radioactivitate există două pericole principale care apar din radiații: 
- Iradierea este în principal o problemă cu materialele care emit radiații gamma sau 

generatori de raze X. Materialul sursă, însă, nu intră niciodată în organism, ci pericolul vine din 
expunerea la materiale ce emană radiații prin primirea unei doze de radiații.  

- Contaminarea radioactivă este o potențială problemă cu orice material radioactiv, cu 
excepția generatorului electric de radiații X. Dacă un material care conține izotopi radioactivi este 
într-o formă care este ușor dispersat (adică pulberi, lichide, gaze), substanța radioactivă poate să se 

depună pe corp prin contact direct sau dispersie în aer (de ex. praf, pulverizare, ceață etc.). De 
asemenea, poate intra în organism prin inhalare, ingestie sau printr-o tăietură deschisă sau o rană. În 
acest sens, contaminarea internă radioactivă reprezintă același tip de amenințare ca orice altă toxină 
chimică.  

Comandantul intervenției, împreună cu ofițerul specialist CBRN, trebuie să aibă în vedere 
cerinţele pentru îndeplinirea misiunii şi asigurarea siguranţei / protecţiei personalului din subordine 

pentru îndeplinirea misiunii cu minim de pericol.  
 Managementul expunerii personalului la pericol se realizează prin: 

 controlul expunerii; 

 managementul datelor / informaţiilor referitoare la expunerea la radiații; 
 rotirea mijloacelor; 

 măsuri de control medical. 
 Echipamente şi materiale pentru evitarea pericolului: 

 dozimetrul individual; 

 detector de radiaţii; 
 contaminometru; 

 analizor radionuclizi multicanal (spectrometru); 

 Pentru reducerea expunerii personalului la riscurile de iradiere se pot adopta următoarelor 

măsuri: 
 actualizarea permanentă a informaţiilor referitoare la zonele potenţiale de pericol; 
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 identificarea şi marcarea locaţiilor cu pericol de iradiere;  
 restricţionarea şi controlul accesului în raioanele marcate cu semne de avertizare 

privind contaminarea radioactivă; 
 interzicerea deschiderii, de către întregul personal, a containerelor marcate cu semne 

de avertizare. 

Echipamentul de protecție folosit de echipele de intervenție profesioniste ale Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență, în caz de urgență radiologică, va fi ales conform Procedurii privind 

selecționarea, echiparea și dezechiparea echipamentului de protecție individuală adecvat în funcție 
de natura evenimentului CBRN (P.O.-IGSU-CON-05, nr. 114417 din 08.05.2019). 

CNCAN a stabilit ca nivel de referință pentru situațiile de expunere de urgență, o valoare a 
dozei reziduale de 100 mSv, acută sau anuală, care include contribuția tuturor căilor de expunere. De 

asemenea, pentru stabilirea criteriilor operaționale în fazele de revenire după o urgență nucleară, 
atunci când se încearcă reluarea activităților normale, economice și sociale, cu trecerea de la o 
situație de expunere de urgență, la o situație de expunere existentă, CNCAN a stabilit ca nivel de 

referință, pentru situația de expunere existentă, o valoare a dozei reziduale de 20 mSv pe an.  
Pentru aplicarea nivelurilor de referință indicate mai sus, în funcție de fazele accidentului și 

de prevalența uneia sau mai multor căi de expunere, CNCAN a definit un set de Criterii Generice, 

care sunt prezentate în Anexa nr. 12. 

Informaţiile privind dozele primite în timpul răspunsului la situaţia de urgenţă radiologică şi 
informaţiile privind orice riscuri ulterioare, asupra sănătăţii, trebuie să fie comunicate lucrătorilor în 
situaţii de urgenţă şi echipelor de intervenţie în caz de urgenţă. 

3.7. ACORDAREA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI LIMITAREA CONSECINȚELOR 
NON-RADIOLOGICE 

  
Obiectivele răspunsului medical în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică sunt: 

a) Acordarea primului-ajutor medical; 

b) Salvarea de vieți omenești și efectuarea procedurilor medicale de urgență; 
c) Tratarea rănilor cauzate de radiații și a rănilor rezultate în urma situației de urgență; 

d) Efectuarea acțiunilor de sănătate publică, inclusiv consiliere și monitorizare medicală pe 
termen lung. 

  

Răspunsul medical se implementează astfel: 
1) Prioritatea numărul I - acordarea asistenței medicale de urgență, primul ajutor 

calificat, tratarea leziunilor grave care amenință viața (șoc, sângerare, arsuri, fracturi, 

etc.). 

2) Prioritatea numărul II - evaluarea contaminării externe și decontaminare, după caz. 
Orice persoană care prezintă contaminare externă, necesită un tratament special și 
separat (izolat). Cea mai eficientă procedură de decontaminare este spălarea cu apă și 
săpun și supunerea controlului de monitorizare. Echipa medicală care se ocupă de 
persoane contaminate trebuie să poarte echipament de protecție adecvat și să fie 
monitorizați continuu. Numărul persoanelor care se ocupă de decontaminare trebuie 

să fie ținut la minim. 
3) Prioritatea numărul III - evaluarea contaminării interne / încorporarea și 

decorporarea, după caz. Pentru persoanele contaminate intern sunt necesare 

următoarele proceduri: 
 Colectarea probelor corespunzătoare pentru o evaluare clinică; 
 Continuarea decontaminării externe, dacă este cazul; 
 Teste speciale, cum ar fi monitorizarea întregului corp și / sau monitorizarea  

directă a tiroidei, în funcție de radionuclizi implicați; 
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 Terapia de decontaminare, inclusiv excizia rănilor contaminate; 

 Tratament pentru decorporarea materialului radioactiv. 

4) Prioritatea numărul IV - acordarea de tratament specializat pentru afecțiunile și 
leziunile produse de radiații. 

5) Prioritatea numărul V - monitorizarea medicală și consilierea psihologică a 
pacienților și lucrătorilor în situații de urgență. 

 

 Acordarea primului ajutor medical 

Primul respondent este persoana sau echipa care ajunge prima la fața locului, având rolul de a 

implementa primele măsuri și acțiuni pentru răspunsul la urgența radiologică. De exemplu, la o 

instalație unde se folosesc surse radioactive, primul respondent ar putea fi responsabilul cu 
radioprotecția. În cazul unei situații de urgență într-un loc public, primii respondenți, cel mai 

probabil, sunt serviciile de urgență (poliție, pompieri, ambulanță).  
Primii respondenți sunt pregătiți pentru a face față tuturor pericolelor de la fața locului, de 

aceea ei sunt responsabili pentru a oferi primul ajutor, până la sosirea unei echipe medicale. Primii 

respondenți trebuie să fie calificați pentru a acorda primul ajutor în cazul urgențelor nucleare sau 
radiologice. Titularul de autorizație are obligația de a consilia primii respondenți pe timpul 
intervenției cu privire la riscurile care exista. De asemenea acesta asigura echipament de protecție și 
monitorizarea dozei încasate pentru echipajele de intervenție, atunci când se intervine pe 
amplasamentul acestuia. 

În funcție de numărul de victime vor fi alocate ambulanțe SMURD și SAJ, cu posibilitatea 

punerii în aplicare a Planului Roșu de intervenție, dacă se întrunesc condițiile.  
 

 Suportul medical de bază și avansat 
Facilitățile spitalicești desemnate, Unitățile Primire Urgențe din cadrul spitalelor, împreună 

cu Serviciul de Ambulanță și SMURD trebuie să dețină capabilități pentru a gestiona un număr 
adecvat de persoane contaminate sau pentru tratarea persoanelor supraexpuse la radiații. Aceste 
capabilități presupun: infrastructura necesară, resursele materiale adecvate și resursele umane 
calificate pentru identificarea indivizilor cu posibilă contaminare și a celor care au fost posibil 

expuși, suficient pentru a dezvolta efecte de sănătate induse de radiații și oferirea de asistență 
medicală adecvată, inclusiv monitorizare medicală pe termen lung.  

În cadrul facilităților spitalicești desemnate trebuie să existe cel puțin aranjamente care ar 
trebui să includă: 
 Infrastructură de: primire răniți, supraexpuși și contaminați; decontaminare; îngrijire 

medicală; 
 Ghiduri pentru diagnostic și tratament; 

 Desemnarea personalului medical instruit în diagnosticarea leziunilor provocate de radiații și 
acordarea de tratament; 

 Desemnarea instituțiilor pentru evaluarea expunerilor de radiații (extern și intern) pentru a 
oferi tratament medical specializat și acțiuni medicale pe termen lung. 

 

 Suportul psihologic pentru populație și lucrătorii în situație de urgență 

Experiența recentă a arătat că efectele psihosociale ale unui accident pot depăși cu mult orice 
alt efect direct asupra sănătății. Prin urmare, este necesar pentru factorii de decizie să țină cont de 

aceste efecte în managementul unui accident. 

Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică, pentru reacția psihologică a populației 
în ceea ce privește accidentele nucleare, trebuie să dezvolte programe de consiliere psihologică care 
să conțină cel puțin următoarele aranjamente privind: 

 asistența psihologică pentru populația direct afectată; 
 asistența psihologică pentru populația indirect afectată; 
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 măsurile de adaptare socială; 
 reabilitarea pe termen lung pentru victime. 

Sunt necesare controale periodice de sănătate ale lucrătorilor în situații de urgență, efectuate 
de medici și psihologi (psihoterapeuți) și monitorizarea stării lor medico-psihologică și a reabilitării 
medico-psihologice, dacă este necesar. Un set de măsuri și acțiuni preventive, și post accident, 
trebuie să fie luate. Acestea pot fi:  

 Pregătirea personalului privind efectele radiației; 
 Pregătirea personalului în condiții de stres; 
 Controlul periodic al stării de sănătate, a lucrătorilor în situații de urgență efectuate de 

către medici, psihologi (psihoterapeuți); 
 Furnizarea instrucțiunilor înainte de eveniment;  
 Reabilitare medico-psihologică, post accident. 

Măsurile pentru minimizarea consecinţelor non-radiologice în cazul unei situaţii de urgenţă 
nucleară sau radiologică sunt, dar nu se limitează numai la acestea: 

• asigurarea de informaţii către populaţie privind eventualele pericole pentru sănătate; 
• instrucţiuni clare cu privire la acţiunile care urmează să fie întreprinse; 
• asistenţă medicală şi consiliere psihologică; 
• asistență socială adecvată. 

 
 3.8. INFORMAREA PUBLICULUI (RELAȚIA CU MASS MEDIA) 

 

Uneori, un eveniment nu este considerat de către experți o situație de urgență dar percepția 
publicului larg este foarte diferită. Comunicarea despre urgențele radiologice, către public, în mod 
efectiv poate reprezenta cheia succesului managementului urgențelor. De asemenea, comunicarea va 
ajuta la minimizarea riscurilor, va susține implementarea acțiunilor de protecție și va contribui la 

minimizarea efectelor negative ale impactului psihologic.  

 Comunicarea publică poate facilita ușurarea eforturilor și de asemenea poate menține 
încrederea publicului în organizațiile responsabile pentru asigurarea protecției și bunăstării 
populației.  
 Planificarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem coordonat și coerent de comunicare a 
autorităților publice cu mass-media și publicul, în cazul producerii unei situații de urgență nucleară 
sau radiologică, presupune: 

 stabilirea regulilor, măsurilor şi fluxului de comunicare pentru toate organizațiile 

implicate în managementul situației de urgență, cu scopul de a eficientiza comunicarea 
acestora cu publicul și mass-media; 

 informarea corectă şi sistematică despre datele situaţiei, consecinţe, măsuri luate și 
instrucţiuni corespunzătoare pentru toate categoriile de public, în scopul eficientizării 
implementării acţiunilor de protecţie şi a altor acţiuni de răspuns la urgenţă; 

 asigurarea unităţii de mesaj la toate nivelurile implicate în managementul situaţiei de 
urgenţă; 

 evitarea blocajelor informaţionale și combaterea zvonurilor. 

Activitățile cheie de comunicare publică în timpul unei situații de urgență includ: 
a. Planificarea strategică - dezvoltarea strategiei de comunicare specifică urgenței. 

Această strategie ar trebui să includă cel puțin o analiză a mediului public, să 
identifice orice aspecte strategice care ar putea afecta modul în care se realizează 
comunicarea, să ia în considerare mesajele-cheie și informațiile care trebuie 

comunicate și de ce, să dezvolte abordarea generală a comunicațiilor și să propună 
instrumente și informații de comunicare care urmează să fie utilizate. 
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b. Relația cu mass-media - să furnizeze informații mass-mediei, să organizeze 
conferințe de presă și briefinguri tehnice, să emită comunicate de presă, să corecteze 

zvonurile și să pregătească purtătorul de cuvânt. 
c. Monitorizarea media - pentru a monitoriza mediile tradiționale și electronice, precum 

și social-media pentru acuratețea informațiilor. 

d. New media - pentru a dezvolta produse informatice și vizuale pentru internet și noi 
surse de social-media. 

e. Coordonarea informațiilor / mesajelor și comunicarea tuturor informațiilor cu alte 
organizații naționale, agenții internaționale și alte organizații relevante. 

f. Comunicări publice - să furnizeze informații publicului prin intermediul mijloacelor 

de informare, centrelor de informare, liniilor telefonice, e-mail și conferințe de presă. 
g. Comunicări interne - pentru a ține angajații informați cu privire la situația de urgență 

și ceea ce organizația transmite publicului și mass-media cu privire la răspuns.  

Informarea publicului şi a mass-mediei se face prin toate mijloacele existente la nivel local şi 
judeţean în scopul aducerii la cunoştinţa populaţiei a datelor şi informaţiilor necesare. 

Mass-mediei i se vor furniza informaţii coerente sub formă de comunicate în scopul: 
- asigurării informaţiilor către populaţie; 
- împiedicării zvonurilor; 
- menţinerii credibilităţii organismelor de răspuns; 
- permiterii personalului de răspuns să se concentreze asupra răspunsului; 

- reducerii impactului psihologic. 

Ofițerul de relații publice din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Bistrița” al 

județului Bistrița-Năsăud este cel ce va relaționa cu  mass-media despre evoluția evenimentului, pe 
principiul vocii unice. 

 

3.9. STABILIREA MĂSURILOR RESTRICTIVE ÎN AGRICULTURĂ ȘI A 
RESTRICȚIILOR DE CONSUM, PRECUM ȘI A CONTRAMĂSURILOR 

 

Pentru o eliberare radioactivă într-o situație de urgență, modelele depunerii sunt foarte 
complexe și vor fi într-o continuă schimbare dacă există o eliberare continuă. Chiar și eliberările în 
desfășurare, relativ mici, care se așteaptă să apară într-o perioadă de zile sau săptămâni pot avea ca 
rezultat hotspoturi care ar putea provoca contaminarea alimentelor, laptelui, apei de ploaie și a hranei 

pentru animale. Aceste tipare de depuneri complexe fac imposibilă identificarea rapidă a zonelor care 
justifică restricționarea consumului doar pe baza monitorizării și a prelevării de probe. 

 

 Restricții ale alimentelor, hranei animalelor, laptelui și ale apei potabile în 
cazul producerii unei urgențe radiologice cu producere de contaminare: 

În cazul producerii unei urgențe radiologice, în care se produce contaminare, se va interzice 

consumul de alimente, lapte, apă potabilă în toate cele 3 perimetre stabilite (securitate, siguranță, 
sprijin). Interzicerea va avea efecte până la terminarea situației de urgență.     

 În cazul producerii unei urgențe nucleare la, CNE Paks -Ungaria, sau alte 

unități nucleare din afara țării cu efect transfrontalier, pentru zona ICPD, se 

implementează măsuri, prin hotărâre a CJSU Bistrița, pentru: 

 protejarea alimentelor și a apei prin instruirea publicului cu privire la protejarea surselor de 
apă potabilă care utilizează apă de ploaie (de exemplu, pentru a deconecta conductele de 

colectare a apelor pluviale) și pentru a proteja sursele de alimente care pot fi contaminate, de 

exemplu, prin plasarea animalelor de pășunat pe o zonă protejată (de ex. acoperită), dacă este 
posibil; 
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 limitarea consumului și a distribuției de produse locale neesențiale, produse sălbatice (de 

exemplu, ciuperci și vânat), lapte, apă de ploaie și hrana pentru animale până la prelevarea 
probelor și analiza acestora; 

 luarea măsurilor pentru a preveni intrarea în sistemul de distribuție a alimentelor contaminate 

(atât pentru consumul uman, cât și pentru animale);  

 comunicarea și asigurarea publicului inclusiv din alte state cu care se desfășoară schimburi 
economice că alimentele sau bunurile sunt controlate. 

După eliberare, compararea debitelor de doză de la depunerea la sol cu valorile OIL 3, se 

utilizează pentru identificarea rapidă a zonelor din ICPD care justifică restricții ale produselor 
alimentare locale, lapte, apă de ploaie, hrană pentru animale și bunuri, fără a aștepta rezultatele 

analizelor de laborator care necesită timp. 
 De asemenea echipele din teren vor efectua prelevare de probe, care vor fi analizate în 

laborator pentru a asigura compatibilitatea măsurătorilor efectuate, utilizând valorile OIL 5 și OIL 6  

ale concentrațiilor de radionuclizi. 

 Pe baza măsurătorilor efectuate de echipele din teren se pot aplica restricții prin 

hotărârea CJSU Bistrița, în cazul depășirii nivelului OIL 3. 
 

 Evacuarea în caz de urgență radiologică: 

În cazul producerii unei urgențe radiologice se va trece la evacuare celor 3 perimetre stabilite 

(securitate, siguranță, sprijin). Evacuarea va avea efecte până la terminarea situației de urgență. 
Autoritățile publice locale vor pune la dispoziție spații pentru cazarea persoanelor evacuate conform 

Planurilor de evacuare existente. 

 

 Administrarea de pastile de iodură de potasiu 

În vederea administrării pastilelor de iodură de potasiu se stabilește următoarea strategie: 
 Distribuția unică, în timpul situației de urgență, pentru zona EPD, prin intermediul 

Direcției de Sănătate Publică; 
 Decizia de administrare de pastile de iodură de potasiu se ia în cadrul CJSU Bistrița. 

 

 

3.10. TRANZIȚIA DE LA O SITUAȚIE DE EXPUNERE DE URGENȚĂ LA O 
SITUAȚIE DE EXPUNERE EXISTENTĂ SAU DE EXPUNERE PLANIFICATĂ 

 

Decizia privind încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică, precum și 
tranziția către o altă situație de expunere se ia de către CNCAN şi MAI, pe baza informațiilor primite 
de la CJSU Bistrița, aceasta fiind aprobată de CNSSU.  

Încheierea unei situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică ar putea fi declarată numai în 
cazul în care: 

 controlul asupra sursei accidentului este recâştigat;  
 intervenţia în afara lui este încheiată. 

 

3.11. ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE PENTRU DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚILOR DE INTERVENTIE 

 
Resursele financiare necesare pentru realizarea măsurilor se asigură de către fiecare structură 

participantă la răspuns. În cazul în care sunt necesare fonduri suplimentare acestea vor fi solicitate 
prin CJSU Bistrița-Năsăud de la CNSSU. 
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Cheltuielile organizaţiilor implicate în răspunsul la urgenţe în ceea ce priveşte managementul 
deşeurilor radioactive generate ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor protective se rambursează 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 

3.12. MENȚINEREA ÎNREGISTRĂRILOR ȘI GESTIONAREA DATELOR 

 

 Fiecare structură participantă la răspuns are obligația înregistrării tuturor informațiilor și 
deciziilor luate pe timpul situației de urgență. Toate informațiile și rapoartele completate vor fi 

transmise către CJCCI Bistrița-Năsăud pentru centralizare și prezentare către CJSU Bistrița-Năsăud. 

 În timpul și după încheierea răspunsului la urgența radiologică se vor completa formularele 

de raportare  din Anexa nr. 6, și cele  conform  ISU 11 (CBRN 03). Acestea se vor transmite către 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul de Accident Nuclear și Urgență 
Radiologică, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.  

 

Capitolul IV 

 

            PROCESUL DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
  

 Pregătirea răspunsului pentru situaţiile de urgenţă, în vederea controlului expunerii la 

radiaţii şi definirii strategiei de răspuns, se bazează pe următoarele principii: 
 justificarea; 

 optimizarea; 

 limitarea expunerii. 

 

4.1. AUTORITĂȚI ȘI RESPONSABILITĂȚI 
 

Planul stabileşte responsabilităţile ce revin fiecărei autorităţi publice locale, instituţiilor / 

operatorilor economici implicaţi în caz de urgenţă radiologică, schema minimă de personal pentru 
răspunsul iniţial la urgenţă, mijloacele suplimentare pentru mărirea capacităţii de răspuns şi fluxul 
informaţional - decizional între utilizator şi exterior. 

La nivel de judeţ, prefectul este preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
şi este responsabil pentru protecţia populaţiei şi pentru realizarea măsurilor ce se impun în caz de 
urgenţă radiologică, pe teritoriul judeţului.     

La nivel local, primarul, ca preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă (CLSU), 
coordonează activitatea pentru aplicarea imediată a măsurilor de protecţie a populaţiei ce se impun în 
caz de urgenţă radiologică.  

Planul este întocmit de către ISU Bistrița-Năsăud, cu sprijinul autorităților responsabile de la 
nivelul județului și aprobat de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.     

 

4.2. ORGANIZAȚIA 
 

Fiecare structură participantă pune la dispoziție personalul de răspuns conform capabilităților 
declarate (Anexa nr. 7).  

 

4.3. COORDONAREA 
 

CJCCI în calitate de  structură județeană care pune în aplicare Planul Județean de Răspuns la 
Situații de Urgență Nucleară sau Radiologică (PJRUNR) are rolul  activare a PJRUNR cu suportul 
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asigurat de către Centrul de Accident Nuclear și Urgență Radiologică (CANUR) din cadrul IGSU și 
COSU-CNCAN. Pe toată perioada activării, CJCCI coordonează toate activitățile de răspuns, iar 
CANUR-IGSU și COSU-CNCAN și celelalte COSU responsabile, cu activitate permanentă vor  
asigura suportul / sprijinul în ceea ce privește activitatea CJCCI, luarea deciziilor pentru 

implementarea măsurilor de protecție, planificarea acțiunilor, comunicarea publică, etc.  
Comandantul / Comandanții Intervenției, pe toată durata răspunsului, au responsabilitatea 

coordonării răspunsului în teren sub comanda Comandantului Acțiunii. 
 

4.4. PLANURI ȘI PROCEDURI 
 

În funcţie de organizaţia care elaborează planul de răspuns în situaţii de urgenţă, există cinci 
tipuri de planuri de urgenţă: 

 Planul naţional de răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică; 
 Planul autorităţilor cu funcţii de sprijin de răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică; 
 Planul judeţean de răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică; 
 Planul local de răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică; 
 Planul titularului de autorizaţie de răspuns la urgenţă nucleară sau radiologică. 

Planul de răspuns la urgenţă este revizuit la o perioadă de maxim 3 ani sau ori de câte ori este 
nevoie, ţinându-se cont de lecţiile învăţate din situaţiile de expunere la urgenţă trecute şi luând în 
considerare rezultatele participării la exerciţiile desfăşurate şi bunele practice identificate la nivel 

național și internaţional. Revizuirea se execută de ISU Bistrița-Năsăud cu sprijinul instituțiilor din 
CJSU BN cu atribuții în domeniu. 
  

4.5. SUPORTUL LOGISTIC ȘI BAZA MATERIALĂ 
 

Pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, autorităţile publice trebuie să fie dotate cu 

următoarele elemente suport:  
 echipamente de protecţie, dozimetrie şi monitorizare adecvate; 

 sisteme de comunicaţii; 
 documentaţie, cum ar fi proceduri, listele de verificare, numere de telefon, adrese de 

e-mail şi manuale. 

Echipamentele trebuie alese sau proiectate astfel încât să fie operaţionale în condiţii postulate 
care pot fi întâlnite în răspunsul în situaţii de urgenţă cum ar fi: 

 condiţii radiologice;  
 condiţii de lucru;  
 condiţii de mediu. 

Pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, autorităţile publice trebuie să se asigure că sunt alocate 
echipamente şi spaţii pentru îndeplinirea următoarelor funcţii: 

 primirea notificărilor şi iniţierea de acţiuni; 
 coordonarea şi conducerea acţiunilor de răspuns la faţa locului; 
 furnizarea de suport tehnic şi operaţional pentru personalul care îndeplineşte acele 

sarcini într-o instalaţie şi pentru cei care desfăşoară activităţi de răspuns în afara 
amplasamentului; 

 coordonarea şi conducerea acţiunilor de răspuns în afara amplasamentului cu acţiunile 
de răspuns de pe amplasament; 

 coordonarea acţiunilor de răspuns la nivel naţional; 
 coordonarea comunicării cu publicul; 

 coordonarea monitorizării, prelevării de probe şi a evaluării; 
 gestionarea persoanelor evacuate, inclusiv primirea, înregistrarea, monitorizarea şi 

decontaminarea, precum şi aspecte legate de locuinţă, alimentaţie, igienă, etc.; 
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 depozitarea în condiţii de siguranţă a resurselor necesare;  
 îngrijiri medicale adecvate şi tratamentul persoanelor care au fost supuse expunerii 

sau contaminării. 
Logistica se asigură de structurile specializate ale organizațiilor implicate în răspuns la 

urgență nucleară sau radiologică. Lista cu resursele disponibile și structurile care le asigură este 
prezentată în (Anexa nr. 7). 

 

4.6. INSTRUIREA PERSONALULUI 

 

Vor fi organizate şi desfăşurate antrenamente, exerciţii şi aplicaţii de specialitate în scopul 
pregătirii autorităţilor administraţiei publice locale şi a forţelor de intervenţie, îmbunătăţirii 
cooperării, verificării viabilităţii prevederilor planului, evaluării stadiului de operativitate şi stabilirii 
măsurilor ce se impun. Acestea se vor organiza de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
pe baza unei planificări aprobate de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă. 

Exerciţiile cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi 
desfăşura cel puţin o dată la 3 ani şi vor fi, de regulă, corelate cu exerciţiile organizate de titularul 
activităţii. 

 

4.7. DERULAREA DE EXERCIȚII 
 

Antrenamentele, exerciţiile şi aplicaţiile de specialitate sunt organizate şi desfăşurate în 
scopul pregătirii autorităţilor administraţiei publice locale şi a forţelor de intervenţie, îmbunătăţirii 
cooperării, verificării viabilităţii prevederilor planului, evaluării stadiului de operativitate şi stabilirii 

măsurilor ce se impun. 
Înainte de executarea exerciţiilor se asigură actualizarea sau, după caz, revizuirea planurilor, 

precum şi desfăşurarea de antrenamente parţiale cu personalul de decizie şi cu forţele de intervenţie. 
Pentru asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului, cu atribuţii de decizie şi de 

intervenţie, se organizează şi se desfăşoară periodic mai multe tipuri de activităţi, astfel: 
a) de conducere, fără acţiune în teren (EXCON); 
b) de pregătire prin simulare asistată de calculator (EXSIM); 

c) cu forţe în teren (EXFT); 
d) combinate (EXCOM) - se planifică şi se desfăşoară prin îmbinarea / utilizarea a cel puţin 

două tipuri de exerciţii dintre cele prevăzute la lit. a), b) şi c). 

În cadrul programelor de pregătire şi exerciţii, trebuie să fie implicate toate autorităţile, 
populaţia potenţial afectată, precum şi reprezentanţii mass-media. 

Aceste exerciţii trebuie să fie evaluate sistematic, iar unele exerciţii pot fi evaluate de către 
autoritatea responsabilă cu rol principal, împreună cu autorităţile responsabile cu rol secundar. 

4.8. SISTEMUL DE MANAGEMENT 
 

 Fiecare structură participantă la răspuns se asigură că personalul, mijloacele, materiale 
consumabile, sistemele de comunicații sunt implementate corespunzător pentru un răspuns optim și 
eficient în caz de urgență nucleară sau radiologică. 
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Capitolul V. ABREVIERI 
 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  PJRUNR                          Planul judeţean de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau 

radiologică 

2.  CNCAN Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

3.  MAI    Ministerul Afacerilor Interne 

4.  ANDR Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive 

5.  M.S. Ministerul Sănătăţii 
6.  M.Ap.N. Ministerul Apărării Naţionale 

7.  M.T. Ministerul Transporturilor 

8.  M.A.D.R. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

9.  M.M Ministerul Mediului 

10.  S.N.C.R.R. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 

11.  C.N.C.C.I. Centrul Național de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 
12.  I.G.S.U. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  

13.  I.S.U. Bistrița-

Năsăud 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistrița” al județului Bistrița-

Năsăud 

14.  CANUR Centrul pentru Accident Nuclear și Urgențe Radiologice 

15.  C.N.S.S.U. Comitet National pentru Situații Speciale de Urgență 

16.  C.J.S.U. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

17.  C.L.S.U. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 

18.  C.J.C.C.I. Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 
19.  CON-IGSU Centrul Operaţional Naţional 
20.  COJ Centrul Operaţional Judeţean 

21.  COSU Centrul  Operativ pentru Situații de Urgență 

22.  I.P.J. Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

23.  I.J.J. Inspectoratul de Jandarmi Județean 

24.  D.S.P. Direcția de sănătate publică 

25.  L.I.R. Laboratorul de igiena radiațiilor 
26.  APM Agenția pentru protecția mediului 
27.  IGAv Inspectoraul General de Aviație 

28.  CBRN Chimic, biologic, radiologic, nuclear 

29.  CPU Categorie de pregătire pentru urgență 

30.  EPI Echipament de Protecţie Individuală/Complet de protecţie individuală 

31.  PAZ Zona de planificare a acțiunilor preventive de protecție 

32.  UPZ Zona de planificare a acțiunilor urgente de protecție 

33.  EPD Distanța de planificare extinsă 

34.  ICPD Distanța de planificare pentru restricţia produselor alimentare şi 
nealimentare 

35.  Sv Sievert 

36.  mSv Mili Sievert 

37.  Ed. Ediţia 

38.  Rev. Revizia 

39.  SMURD Servicul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 
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40.  DSU Departamentul pentru Situații de Urgență 

41.  SAJ Serviciul de Ambulanță Județean 

42.  UPU/CPU Unitate/ Compartiment Primiri Urgențe 

43.  SVSU Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență 

44.  SPSU Serviciu Privat pentru Situații de Urgență 

45.  DSVSA Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
46.  ICN Institutul de Cercetări Nucleare 

47.  ICPD Distanța de planificare pentru restricţia produselor alimentare şi 
nealimentare 

48.  ANRSPS Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 

49.  ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară Şi Pentru Siguranţa 
Alimentelor 

50.  SGA  Sistemul de gospodărire a apelor 
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Capitolul VI – Lista de distribuție 

 Planul este întocmit în format letric, în două exemplare, după cum urmează:  
- exemplarul nr. 1 se va distribui la Instituția Prefectului Judeţului Bistrița-Năsăud; 

- exemplarul nr. 2 se va păstra la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistrița” al judeţului 
Bistrița-Năsăud. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea structurii care primeşte planul Data distribuirii 

planului 

Distribuirea se va face 

după cum urmează 

1.  Instituția Prefectului Județului Bistrița-

Năsăud 

 Exemplar nr. 1 

Original (letric) 

2.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Bistrița” al judeţului Bistrița-Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Original (letric) 

3.  Consiliul Județean Bistrița-Năsăud  Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

4.  Inspectoratul de Poliţie Județean Bistrița-

Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

5.  Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-

Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

6.  UM  01331 Bistrița 

Brigada 81 mecanizată 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

7.  Direcția Județeană de Telecomunicații 
Speciale Bistrița-Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

8.  Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale Bistrița-Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

9.  Direcţia de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud  

 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

10.  Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-

Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

11.  Spitalul Județean de Urgență Bistrița  Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

12.  Direcția Sanitar Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

13.  Agenţia pentru Protecţia Mediului  
Bistrița-Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

14.  Garda Națională de Mediu – Comisariatul 

Județean Bistrița-Năsăud 

 Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

15.  SGA Bistrița-Năsăud  Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 

16.  Direcția pentru Agricultură Bistrița-Năsăud  Exemplar nr. 2 

Scanat (trs. electronic) 
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Capitolul VII – Anexe 

 
Anexa nr. 1 – Autorități, responsabilități și competențe, 18 pagini, nesecret  

Anexa nr. 2 – Termeni utilizați în pregătire și răspuns, 9 pagini, nesecret 

Anexa nr. 3 – Categorii de pregătire la urgență, 5 pagini, nesecret 

Anexa nr. 4 – Date de contact autorități responsabile, 10 pagini, nesecret 

Anexa nr. 5 – Proceduri de intervenție, 38 pagini, nesecret 

Anexa nr. 6 – Modele formulare de raportare, 18 pagini, nesecret 

Anexa nr. 7 – Capabilități autorități responsabile, 5 pagini, nesecret 

Anexa nr. 8 – Distanțe inițiale perimetru de securitate și de siguranță, 1 pagina, nesecret 

Anexa nr. 9 – Surse de risc radiologic din județul Bistrița-Năsăud, 17 pagini, nesecret 

Anexa nr. 10 – Nivele de intervenție operaționale (OIL),  5 pagini, nesecret  

Anexa nr. 11 - Efecte deterministice radiații, 1 pagină, nesecret 

Anexa nr. 12 – Criterii generice, 4 pagini, nesecret 

Anexa nr. 13 - Schema organizatorică de principiu a CJCCI, 2 pagini, nesecret. 

 

  

 


