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1. Scopul procedurii 

 

1.1.   Stabileşte un set unitar de reguli privind planificarea, organizarea și executarea 

activităților specifice pe linia gestionării situațiilor de urgență generate de animale 

sălbatice periculoase mari la nivelul județului Sibiu; 

1.2.   Asigură documentaţia necesară derulării activităţii de planificare, organizare și 

executare a activităților specifice pe linia gestionării situațiilor de urgență generate de 

animale sălbatice periculoase mari la nivelul județului Sibiu; 

1.3.   Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

1.4.   Sprijină structura  de audit şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau 

control, iar conducătorii structurilor în procesul de luare a deciziei; 

1.5.   Asigură separarea atribuțiilor și responsabilităților, astfel încât funcțiile de inițiere, 

realizare, verificare, avizare și aprobare a operațiunilor să fie încredințate unor 

persoane diferite. 

 

2. Domeniul de aplicare 

2.1.  Stabilește activitățile și documentele specifice pentru care se aplică procedura, cu 

delimitarea explicită a activităţii planificate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de instituțiile responsabile și Comitetul județean pentru situații de urgență. 

Activitatea se referă la modul de realizarea a planificării, organizării și executării 

activităților specifice pe linia gestionării situațiilor de urgență generate de animale 

sălbatice periuloase mari la nivelul județului Sibiu; 

2.2. Listarea instituțiilor/autorităților/organizațiilor care vor implementa procedura 

operațională: procedura se aplică de instituțiile responsabile cu gestionarea situațiilor 

de urgență generate de animale sălbatice periculoase mari la nivelul județului Sibiu, 

inclusiv de gestionarii fondurilor de vânătoare. 

 

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii formalizate  

3.1. Legislație internațională:  

-    Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică; 

3.2. Legislaţie primară: 

- Constituția României,  republicată; 

- Legea 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu completările și 

modificările ulterioare; 

- Ordonanță de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările și 

modificările ulterioare; 
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- Legea 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice, cu completările și 

modificările ulterioare; 

- Ordonanță de urgență nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Afacerilor Interne,cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Ordonanță de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanță de urgență nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanță de urgență nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 

şi pentru siguranţa alimentelor, cu completările și modificările ulterioare, 

3.3. Legislaţie secundară și terțiară: 

- Hotărâre de Guvern nr. 1118/2005 privind desemnarea structurilor specializate ale 

Jandarmeriei Române şi a unităţii specializate din cadrul Serviciului Român de 

Informaţii ca servicii specializate de intervenţie; 

- Ordin al Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 724/2019 pentru aprobarea 

nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi 

securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante; 

- Hotărâre de Guvern nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a 

despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 

407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi 

proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea 

pagubelorcinegetic, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin al Ministerului Mediului nr. 203/2009 privind Procedura de stabilire a 

derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Ordin 410/2008 al MMDD pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor 

de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional 

sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale 

vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, 

respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora. 

-   HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi 

uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict 

protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările și modificările ulterioare 

 

../../../oficiale/index/act/83289/datac/2010-04-27#A0
../../../oficiale/index/act/83289/datac/2010-04-27#A0
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3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice: 

- Hotărârea Comitetului național pentru situații speciale de urgență nr. 1 din 

01.08.2019; 

- Metodologia privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție în cazul 

urgențelor primite prin sistemul național unic pentru apeluri de urgență și 

procedurile de lucru conexe activităților acestora sunt în plin proces de modificare 

și actualizare, în conformitate cu cerințele actuale privind gestionarea situațiilor de 

urgență în cadrul SNUAU; 

- Procedura de Sistem MAI – CCM - 44 privind elaborarea procedurilor la nivelul 

entităților  publice MAI; 

 

4. Definiţii şi abrevieri 

 

4.1. Definiții:  

Se utilizează Glosarele de termeni reglementează procesul/activitatea procedurată 

Nr.  

crt.  

Termen Definiție 

1 2 3 

1.  

 

administrator fond  administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de 

vânătoare şi asigură administrarea faunei cinegetice; 

2.  

 

agenţii specializate de 

intervenţie – care pot 

compune Echipa de 

intervenție rapidă 

specializată - E.I.R.S. 

- structurile autorităţilor administraţiei publice, care au rolul 

de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în 

domeniile ambulanţei, serviciilor mobile de urgenţă, 

reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, 

jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare 

pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contra 

terorismului, precum şi alte structuri stabilite prin hotărâre a 

Guvernului; 

EIRS va fi compusă din 1-2 militari jandarmi (trăgător cu 

arma cu tranchilizant și trăgător cu armă de foc cu glonț), 

medic veterinar, reprezentant al G.F.C, conducătorul 

intervenției, desemnat până la apariția actului normativ de 

conducătorul acțiunii 

3.  alertare falsă - utilizarea intenţionată a numărului 112 pentru determinarea 

alarmării sau intervenţiei agenţiilor specializate de 

intervenţie în mod nejustificat; 

4.  apel de urgenţă - orice apel către Serviciul de urgenţă 112, care necesită 

acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie; 

5.  centrul unic pentru apeluri 

de urgenţă 

- structura specializată de preluare şi transfer al apelurilor de 

urgenţă primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat 

de administratorul SNUAU 
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Nr.  

crt.  

Termen Definiție 

1 2 3 

6.  dispeceratul de urgenţă - structura specializată de preluare şi tratare a apelurilor de 

urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă, 

aflată în serviciu permanent, operat de agenţiile specializate 

de intervenţie; 

7.  dispeceratul integrat de 

urgenţă 

- structura specializată aflată în serviciu permanent care, pe 

lângă preluarea apelului la numărul de urgenţă, asigură 

alarmarea şi coordonarea echipajelor de intervenţie ale 

tuturor serviciilor specializate de intervenţie, cu caracter 

medical şi nemedical, din aceeaşi locaţie fizică. 

Coordonarea se face de către personal special pregătit, 

având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, 

din cadrul serviciului de ambulanţă sau S.M.U.R.D.; 

8.  E 112 - serviciul de comunicaţii de urgenţă extins prin adăugarea 

informaţiei de localizare a terminalului de la care se 

efectuează apelul de urgenţă; 

9.  evacuarea - măsura de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, 

stării de alerta ori producerii unei situaţii de urgenţă şi care 

consta în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi 

afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi 

economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi 

dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigura condiţii 

de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de 

funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici. 
10.  gestionar fond  - persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile 

legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes 

cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic*); 

11.  gestionarea situaţiilor de 

urgenţă 

- identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a 

factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor 

interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau 

contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor 

negative şi a impactului produs de evenimentele 

excepţionale respective; 

12.  intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile 

specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de 

urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor 

acesteia 

13.  managementul situaţiei de 

urgenţă 

- ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate 

de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice 

abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de 

risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea 
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Nr.  

crt.  

Termen Definiție 

1 2 3 

de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi 

implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de 

normalitate; 

14.  măsuri de prevenire 

specializate active 

- goane oarbe, folosirea semnalelor acustice şi 

luminoase; 

15.  măsuri de prevenire 

specializate pasive 

- Magazii gunoaie, gard electric sau de blocaj, repelenţi 

olfactivi, eliminarea atractanților, securizarea spaţiilor 

de acces. 

16.  mesaj asociat unui apel de 

urgenţă 

- orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de 

urgenţă, privind aceeaşi situaţie de urgenţă, către Serviciul 

de urgenţă 112, de o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau 

vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care 

necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie; 

17.  situaţia de urgenţă - evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care 

ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, 

valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de 

normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni 

urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul 

unitar al forţelor şi mijloacelor implicate 

18.  starea de alerta - se declara potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi se 

referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni 

şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi 

înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă; 

19.  tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, 

inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri 

de teren, îmbolnăviri în masa, prăbuşiri ale unor construcţii, 

instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, 

căderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, 

avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte 

calamitaţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de 

amploare determinate ori favorizate de factori de risc 

specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în 

condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă 

 

4.2. Abrevieri:  

 

Nr.  crt. Abreviere Termenul abreviat 

1.  2.  3.  
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Nr.  crt. Abreviere Termenul abreviat 

1.  2.  3.  

1.  C.J.S.U Comitetul Judeţean pentru Situaţii Urgenta 

2.  C.L.S.U. Comitet Local pentru Situații de Urgență 

3.  E.I.R.S. Echipa de intervenție rapidă specializată- în principal I.J.J. 

4.  I.J.J. Inspectoratul de Jandarmi Județean/Structura I.J.J. competentă teritorial 

5.  I..P.J. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

6.  I.S.U. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

7.  A.P.M. Agenţia pentru Protecţia Mediului 

8.  G.M. Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu 

9.  P.L. Politia Locală 

10.  G.F. Garda Forestieră/Inspectoratul pentru regim silvic si vanatoare 

11.  D.S.V.S.A Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

12.  G.F.C. Gestionar Fond Cinegetic 

13.  D.S.J Direcţia Silvica Judeţeană 

14.  A.A.P. Administrator Arie Protejată 

15.  a.p.l./u.a.t.  Autoritate publică locală de pe raza unității administrativ teritoriale 

16.  M.M.A.P. Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor 

17.  M.A.I. Ministerul Afacerilor Interne 

18.  U.A.T. Unitate Administrativ Teritorială/Primaria 

19.  C.R./Z00 Centru Reabilitare/Gradini zoologice publice 

 

5. Descrierea activității sau a procesului 

 

5.1. Prezentare generală 

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în continuare SNUAU, este 

constituit şi administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetăţeni a 

Serviciului de urgenţă 112, care asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după 

caz, transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, sau al prelucrării lor şi 

alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, 

uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor. 

O categorie de apeluri preluate o reprezintă apelurile privind potențiale incidente în care 

exemplare de animale sălbatice periculoase mari (urs, lup) pot pune în pericol sănătatea și 

securitatea locuitorilor sau pot produce daune importante. 

Animalele mari (ursus arctos, lupul) au statut de specii protejate, prezintă un grad de 

periculozitate mare iar managementul situațiilor care implică un animal mare impune 

respectarea prevederilor legale incidente.  

Procedura stabileşte un set unitar de reguli privind planificarea, organizarea și executarea 

activităților specifice pe linia gestionării situațiilor de urgență generate de animale sălbatice 



Comitetul județean pentru  

Situații de urgență Sibiu 

 

Procedură operațională comună 

privind modul de acțiune a instituțiilor 

responsabile cu gestionarea situațiilor 

de urgență generate de animale 

sălbatice periculoase mari (urs, lup), 

în județul Sibiu 

cod 

Nesecret  

Ediţia 1 

Revizia 0avel d 

Exemplar unic 

 

8 

 

mari la nivelul județului Sibiu cu respectarea reglementărilor și condiţiilor de implementare a 

derogărilor de la statutul de specii strict protejate, stabilit prin legislaţia naţională de mediu 

în vigoare, pentru speciile lup şi urs, cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar 

măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor menţionate într-

o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, numai în următoarele situaţii: 

a) în interesul sănătăţii şi securităţii publice; 

b) pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor 

agricole, animalelor domestice şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra 

altor bunuri. 

 

5.2. Documente utilizate:  

a) Fișa de caz, 

b) Fisa 1A, 

c) Fișa 1B.  

 

5.3. Resurse:  

a) Resurse materiale: dotările fiecărei instituții care aplică procedura.  

a. I.J.J: achiziționarea, menținerea și punerea operativă la dispoziție armă 

de trachilizare, echipament comunicare 

b. DSVSA:  truse pentru tranchilizare la distanță, anestezie și eutanasiere,  

(stoc și valabilitate), 

c. ISU: mașină și echipaj SMURD 

d. Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu cușcă, spațiu/depozit 

temporar; 

e. alte organizații: după caz, pot interveni la cereerea instituțiilor 

responsabile cu armă tranchilizare, mașină, etc.  

b) Resurse umane: funcționari public, contractuali, funcționari cu statut special polițist, 

cadre militare din instituțiile care aplică procedura, personal civil din instituțiile 

implicate. În cazuri fortuite, pentru operativitate pot participa cu expertiza medicală 

veterinară și medici veterinari colaboratori ai O.N.G. 

c) Resurse financiare: conform bugetului alocat fiecărei instituții care aplică procedura.  

 

5.4 Modul de lucru 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor aferente procesului/activității: 

Planificarea, organizarea și executarea activităților sunt structurate diferențiat corespunzător 

celor 6 categorii de risc (neconfirmat, foarte scăzut, scăzut, mediu, ridicat, foarte 

ridicat) și sunt precedate de un set de activități inițiale și comune tuturor scenariilor.  

I. Activități comune; 

II. Activități în cazul urgențelor cu risc neconfirmat (risc gradul 0); 

III. Activități în cazul urgențelor cu risc foarte scăzut (risc gradul 1);  
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IV. Activități în cazul urgențelor cu risc scăzut (risc gradul 2); 

V. Activități în cazul urgențelor cu risc mediu (risc gradul 3); 

VI. Activități în cazul urgențelor cu risc ridicat (risc gradul 4); 

VII. Activități în cazul urgențelor cu risc foarte ridicat (risc gradul 5). 

 

5.4.2. Evaluarea riscului 

În urma evaluării preliminare a gradului de risc conform grilei de evaluare a riscului se va 

face încadrarea întrunul din cele 6 categorii de risc:  

1. Risc neconfirmat (risc gradul 0) 

a.  Incident/situație neconfirmat/ă  

2. Risc foarte scăzut (risc gradul 1) – situații de interacțiune normală 

a. Ursul se retrage imediat după întâlnirea cu omul – comportament normal, al 

oricarui animal salbatic. Conform studiilor efectuate distanta initiala de 

reactie este de cca. 500 m, iar distanta de toleranta este de cca 120 m. 

b. Ursul are un comportament normal de apărare, apoi se retrage – in 

apropierea unei surse de hrana, a barlogului sau in prezenta puilor, ursul 

poate avea un comportament de autoaparare. În astfel de situatii retragerea 

se face pe distante relativ scurte, de doar cateva sute de metri. 

c. Ursul provoacă ocazional pagube în afara zonelor locuite (nu sunt indicii ale 

unui exemplar-problemă) – din aceasta categorie fac parte pagubele 

provocate în livezi, culturi agricole în apropierea padurii,  neprotejate 

corespunzator, stâne, la “odai” sau “tarle”. Trebuie avut in vedere ca acest 

comportament (ocazional) considerat cu un risc minim pentru viața omului, 

reprezinta primii pasi in modificarea comportamentului ursului. 

3. Risc scăzut (risc gradul 2) 

a. Ursul a fost observat ocazional în aproprierea zonelor locuite. 

b. Ursul nu se retrage la observarea oamenilor (50 – 120 m). 

4. Risc mediu (risc gradul 3) 

a. Ursul a fost observat repetat în zone locuite. 

b. Ursul provoacă pagube repetate în aproprierea zonelor locuite. 

c. Ursul nu este oprit de măsuri de protecție existente (garduri electrice, câini, 

substanțe repelente, condiționare adversivă) și are un comportament de 

hrănire / apărare a hranei. 

5. Risc ridicat (risc gradul 4) 

a. Ursul intră în gospodării și nu se retrage în prezența omului 

b. Ursul se hrănește cu gunoaie în prezența omului 

c. Ursul nu se retrage când este gonit 

d. Urs prins în laț/capcană 

6. Risc foarte ridicat (risc gradul 5) 

a. Ursul atacă animale în prezența omului, în zone locuite 
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b. Ursul atacă omul fără a fi provocat sau surprins (în zone locuite) 

5.4.3. Criterii de evaluare: 

1. Pentru o evaluare preliminară se vor utiliza datele colectate de operator 112, respectiv 

elementele din Fișa de caz. 

2. Ulterior, după ce echipajul IJJ se deplasează la fața locului, se vor complete Fisa 1A, 

Fișa 1B.  

 

Nr. 

Crt

. 

Criterii evaluare prealabilă Impact/probablitate 

1.  2.  3.  

1.  Zonă locuită/nelocuită 

în afara zonelor locuite foarte scăzut 

în drum public/zonă hrănire (livadă, 

culture agricole neprotejate, etc.) 

scăzut 

în apropierea zonelor locuite mediu  

în zone locuite ridicat  

2.  Starea animalului 

liber  scăzut 

imobilizat/captiv prins în laț, cablu, 

prins în sârma gard, cu un picior 

sau mai mult 

ridicat  

rănit foarte ridicat  

nu se mai poate deplasa, în agonie, 

inert 

foarte ridicat 

3.  
Reacție la prezența 

omului 

se deplasează natural în direcție 

opusă omului sau imediat ce 

sesizează prezența omului 

foarte scăzut 

pasiv scăzut 

defensiv mediu 

agresiv foarte ridicat 

4.  Tip exemplar 
talie mică/mare scăzut 

femelă cu pui, mai multe exemplare ridicat  

5.  Activitate animal 

mișcare opusă omului scăzut  

se hrănește în mediul natural  scăzut  

se hrănește în culturi (livezi, culturi 

agricole lângă pădure) 

mediu  

se hrănește cu resturi în prezența 

omului 

ridicat  

forțează un gard  ridicat  

atacă animale, oameni  foarte ridicat  
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Nr. 

Crt

. 

Criterii evaluare prealabilă Impact/probablitate 

1.  2.  3.  

6.  Repetitivitate 
nu a mai fost observat scăzut 

a fost observant de mai multe ori mediu  

 

Se poate utiliza o scală cu 5 trepte rezultă o matrice cu 25 de „valori” pentru expunerea la 

risc. Aceste valori pot fi deopotrivă calitative şi cantitative, astfel: 

 

 

Toleranţa la risc se poate face în raport cu expunerea la risc, utilizând o reprezentare 

matriceală, astfel: 

 

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranţă la risc acceptată (risc 0) 

necesită măsuri de control subsecvente, ce se vor lua de către instituțiile responsabile, prin 

care aceste riscuri să devină unele reziduale conform metodologiei de management al 
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riscurilor adoptată de Seceretariatul General al Guvernului : https://sgg.gov.ro/new/wp-

content/uploads/2018/07/Metodologia-de-management-al-riscurilor-2018.pdf. 

O altă reprezentare presupune codarea pe culori a riscurilor (tehnica semaforului), fapt 

care oferă o imagine comprehensivă asupra intensităţii măsurilor de control ale riscurilor 

identificate. 

Scala cu 5 trepte: 

 
 

5.4.4. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

I. Activități comune 

1.  Primirea apelului 112, completarea fișei 

de caz și transmiterea acesteia către 

structura responsabilă conform indexului 

de incidente 

Operator 

Serviciului de 

urgenţă 112 

În momentul efectuării 

apelului 

2.  Primirea fișei de caz Operator dispecerat 

jandarmerie  

După completare și 

transmitere de către 

operatorul Serviciului 

de urgenţă 112 

3.  Apelarea dispeceratului unității și 

transmiterea fișei de caz către dispecer 

jandarmi 

Operator dispecerat 

jandarmerie 

După primirea fișei de 

caz 

4.  Primirea fişei de caz şi raportarea 

inspectorului șef despre situația creată  

Operator 

dispecerat 

jandarmerie 

După transmiterea de 

către operator agenţie 

specializată a fișei de 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/Metodologia-de-management-al-riscurilor-2018.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/07/Metodologia-de-management-al-riscurilor-2018.pdf
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

caz 

5.  Completarea Fişei 1A Operator 

dispecerat 

jandarmerie 

După primirea fișei de 

caz 

6.  Informarea telefonică a eșalonului 

superior 

Operator 

dispecerat 

jandarmerie 

După informarea 

inspectorului șef 

7.  Trimiterea subunității de intervenție sau a 

altor efective la fața locului pentru 

confirmarea informatiilor din teren si 

pentru asigurarea zonei 

Operator 

dispecerat 

jandarmerie 

După informarea 

inspectorului șef și 

evaluarea preliminară a 

gradului de risc 

8.  În funcție de rezultatul evaluari de risc 

făcute pe baza informatiilor primite de la 

apelant, atunci când este necesar, va 

solicita sprijinul Comitetului județean 

pentru Situații de urgență- C.JS.U.. si a 

Echipei de intervenție rapidă specializată 

-EIRS  pentru luarea deciziilor si 

gestionarea adecvata a situatiei, 

Operator 

dispecerat 

jandarmerie 

După evaluarea 

preliminară a gradului 

de risc 

9.  Informarea președintelui C.J.S.U. despre 

situația apărută cu propunere de activare 

sau nu a C.J.S.U. 

Reprezentantul 

unității din care 

face parte 

agenția 

specializată care 

a preluat apelul  

După evaluarea 

preliminară a gradului 

de risc 

10.  Informarea structurilor cu atribuții despre 

situația creată și măsurile dispuse 

Operator 

dispecerat 

jandarmerie 

După informarea 

președintelui 

comitetului județean 

pentru situații de 

urgență 

II. Activități în cazul urgențelor cu grad de risc „NECONFIRMAT” (risc gradul 0) 

11.  Verificarea informației la locul indicat și 

documentarea situației reclamate 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

În cel mai scurt timp 

după primirea solicitării 

din partea 

dispeceratului 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

12.  Transmiterea informației către dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1A 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După ajungerea la fața 

locului 

III. Activități în cazul urgențelor cu grad de risc „FOARTE SCĂZUT” (risc gradul 1) 

13.  Verificarea informației la locul indicat și 

documentarea situației reclamate 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

În cel mai scurt timp 

după primirea solicitării 

din partea 

dispeceratului 

14.  Transmiterea informației catre dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1A 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După ajungerea la fața 

locului 

15.  Evaluarea riscului conform grilei Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După ajungerea la fața 

locului 

16.  Transmiterea informației către dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1B 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După culegerea tuturor 

informațiilor 

17.  Informeaza publicul si factorii responsabili 

locali  

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

 

18.  Înlătură factorii favorizanți (atractanți) Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J+ GFC 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

IV. Activități în cazul urgențelor cu grad de risc „SCĂZUT” (risc gradul 2) 

19.  Verificarea informației la locul indicat și 

documentarea situației reclamate 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

În cel mai scurt timp 

după primirea solicitării 

din partea 

dispeceratului 

20.  Transmiterea informației catre dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1A 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După ajungerea la fața 

locului 

21.  Evaluarea riscului conform grilei Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După ajungerea la fața 

locului 

22.  Transmiterea informației catre dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1B 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După culegerea tuturor 

informaţiilor 

23.  Anunţarea dispecerului ISU Sibiu pentru a 

informa populaţia despre riscul iminent 

prin aplicaţia RO ALERT 

Dispecer IJJ 

Sibiu 

După evaluarea gradului 

de risc 

24.  Avertizează, prin aplicația RO ALERT, 

populația din zona unde s-a produs 

evenimentul 

ISU Sibiu După evaluarea gradului 

de risc 

25.  Prezentarea la fața locului a gestionarului 

fondului de vânătoare 

Gestionar Fond 

Vânătoare 

După anunțare de către 

Dispecerul IJJ Sibiu 

26.  Solicita intervenția EIRS pentru o evaluare 

suplimentara 

Dispecer  După completarea 

FIȘEI 1B 

27.  Prezentarea la faţa locului a medicului 

veterinar cu substanța de tranchilizare și 

medic veterinar 

D.S.V.S.A.1 

După anunțare de către 

Dispecerul IJJ Sibiu 

 
1 În cazuri fortuite, pentru operativitate pot participa cu expertiza medicală veterinară și 

medici veterinari colaboratori ai O.N.G. și ai G.F.C. 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

echipaj IJJ cu arma de tranchilizare.  conform anexei 3 

Echipaj IJJ  

28.  Documentare la fața locului și 

transmiterea informațiilor pt completarea 

FIȘEI 1C 

EIRS După ajungerea la fața 

locului 

29.  Informează structurile cu atribuţii  

(semnatarii procedurii ) 

Dispecer IJJ 

Sibiu 

După primirea 

informaţiilor de la faţa 

locului 

30.  Transmitere datelor obținute despre caz 

prin apelare și sms către structurile cu 

atribuţii ( semnatarii procedurii ) 

Subofiţer 

Jandarm Staţia 

de Comunicaţii 

La ordinul Dispecerului 

IJJ Sibiu 

31.  Informeaza publicul si factorii responsabili 

locali  

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

Dupa evaluarea 

suplimentară a EIRS 

32.  Propune implementarea de măsuri de 

prevenire specializate pasive (gestionare 

gunoaie menajere, utilizare metode de 

îndepărtare, etc.) 

EIRS  Dupa evaluarea situației 

33.  Înlătură factorii favorizanți (atractanți) Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J+ GFC + 

Administrația 

locală de pe raza 

u.a.t. 

Dupa evaluarea situației 

34.  Stabilirea celor mai eficiente soluții de 

prevenire specializate pasive 

EIRS Dupa evaluarea situației 

35.  Implementarea de măsuri de prevenire 

specializate pasive (gestionare gunoaie 

menajere, utilizare metode de îndepărtare, 

etc.) 

EIRS + Echipaj 

IJJ GFC + AAP 

Administrația 

locală/u.a.t. 

Dupa evaluarea situatiei 

si stabilirea celei mai 

eficiente solutii 

 

 



Comitetul județean pentru  

Situații de urgență Sibiu 

 

Procedură operațională comună 

privind modul de acțiune a instituțiilor 

responsabile cu gestionarea situațiilor 

de urgență generate de animale 

sălbatice periculoase mari (urs, lup), 

în județul Sibiu 

cod 

Nesecret  

Ediţia 1 

Revizia 0avel d 

Exemplar unic 

 

17 

 

Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

36.  Monitorizare generală Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După amplasarea 

măsurilor de prevenție 

specializate pasive, 

până la înlăturarea 

situației 

V. Activități în cazul urgențelor cu grad de risc „MEDIU” (risc gradul 3) 

37.  Verificarea informației la locul indicat și 

documentarea situației reclamate 

Echipaj I.J.J. În cel mai scurt timp 

după primirea solicitării 

din partea 

dispeceratului 

38.  Transmiterea informației către dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1A 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

Dupa ajungerea la fața 

locului 

39.  Evaluarea riscului conform grilei Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

Dupa ajungerea la fața 

locului 

40.  Transmiterea informației catre dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1B 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J. 

Dupa culegerea tuturor 

informațiilor 

41.  Anunţarea dispecerului ISU Sibiu pentru a 

informa populaţia despre riscul iminent 

prin aplicaţia RO ALERT 

Dispecer IJJ 

Sibiu 

După evaluarea gradului 

de risc 

42.  Informează publicul si factorii responsabili 

locali prin aplicaţia RO ALERT 

ISU Sibiu După evaluarea gradului 

de risc 

43.  Prezentarea la fața locului a gestionarului 

fondului de vânătoare 

Gestionar Fond 

Vânătoare 

După anunțare de către 

Dispecerul IJJ Sibiu 

 

44.  Solicita interventia EIRS pentru o evaluare 

suplimentara 

Dispecer  Dupa completarea 

FIȘEI 1B 

45.  Prezentarea la faţa locului a medicului E.I.R.S. + medic După anunțare de către 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

veterinar cu substanța de tranchilizare 

și echipaj IJJ cu arma de tranchilizare și 

ISU cu SMURD, mașină și cușca de la 

ZOO, ambulanța/ SMURD și  

Gestionar fond 

veterinar al 

D.S.V.S.A.2 

conform anexei 3 

Echipaj IJJ 

ISU ambulanța/ 

SMURD  

Gestionar fond 

Dispecerul IJJ Sibiu 

46.  Informează structurile cu atribuţii  

(semnatarii procedurii ) 

Dispecer IJJ 

Sibiu 

După primirea 

informaţiilor de la faţa 

locului 

47.  Transmitere sms către structurile cu 

atribuţii ( semnatarii procedurii ) 

Subofiţer 

Jandarm Staţia 

de Comunicaţii 

La ordinul Dispecerului 

IJJ Sibiu 

48.  Informare CJSU  Dispecer IJJ  

pentru 

președintele 

CJSU/înlocuitor 

și dispecerat ISU 

ptr membri 

CJSU  

După solicitarea 

intervenţiei EIRS 

49.  Informeaza publicul si factorii responsabili 

locali  

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J și 

comandantul 

acțiunii (dacă 

este desemnat) 

După evaluarea 

suplimentară a EIRS 

50.  Propune implementarea de masuri de 

prevenire specializate active 

EIRS După evaluarea situației 

51.  Înlătură factorii favorizanți (atractanți) Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

După evaluarea situației 

 
2 În cazuri fortuite, pentru operativitate pot participa cu expertiza medicală veterinară și 

medici veterinari colaboratori ai O.N.G. și ai G.F.C. 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J+ GFC + 

Administrația 

locală  

52.  Stabilirea celor mai eficiente soluții de 

prevenire specializate active (goane 

oarbe, semnale acustice și luminoase) 

EIRS Dupa evaluarea situației 

53.  Implementarea de măsuri de prevenire 

specializate active 

EIRS + Cel mai 

apropiat echipaj 

de locul indicat 

al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J+GFC + 

AAP 

Dupa evaluarea situatiei 

si stabilirea celei mai 

eficiente solutii 

54.  Monitorizare generală Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

După amplasarea 

masurilor de prevenție 

specializate pasive, 

pana la înlăturarea 

situației 

55.  Dacă rezultatele monitorizarii arată ca 

măsurile implementate nu au fost 

eficiente se va propune capturarea, 

marcarea și relocarea exemplarului. 

Capturarea se va executa cu arma de 

tranchilizare, dublată de armă tințită de 

foc.  

EIRS După monitorizarea 

rezultatelor masurilor 

active  

56.  Relocarea temporară se va face în spațiul 

amenajat de Primăria Sibiu, Serviciul 

public Grădina Zoologică Sibiu, în 

Pădurea Dumbrava. Serviciul public 

Grădina Zoologică Sibiu. 

Gestionarul fondului de vânătoare și ISU 

asigură  (inclusiv mașină cu cușca de la 

ZOO) 

Primăria Sibiu, 

Serviciul public 

Grădina 

Zoologică Sibiu 

Gestionar fond  

ISU 

După capturare  

57.  Obținerea acordului MMAP pt relocare Gestionar fond După primirea 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

recomandării din partea 

EIRS sau din inițiațivă, 

în cazuri punctuale 

58.  Solicitarea de recoltare în situaţia în care 

acest lucru este imperios necesar 

Gestionar Fond 

Vânătoare 

 și E.I.R.S. 

în baza 

documentației 

transmisă de  

Comisie și pcdv 

al APM și GNM 

Dupa analiza la faţa 

locului 

59.  Obținerea autorizației de mediu pentru 

recoltare 

Gestionar Fond 

Vânătoare 

 

Dupa analiza la faţa 

locului 

Cu celeritate 

60.  Transmiterea către APM a raportului 

derogării, în vederea înregistrării cazului  

Gestionar Fond 

Vânătoare 

Cu celeritate 

61.  Capturare, marcare, relocare  EIRS Dupa primirea acordului 

din partea președintelui 

CJSU 

62.  Monitorizare generală Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

Dupa relocare 

VI. Activități în cazul urgențelor cu grad de risc „RIDICAT” (risc gradul 4) 

63.  Verificarea informației la locul indicat și 

documentarea situației reclamate 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

În cel mai scurt timp 

după primirea solicitării 

din partea 

dispeceratului 

64.  Transmiterea informației catre dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1A 

Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

Dupa ajungerea la fata 

locului 

65.  Solicita interventia EIRS pentru o evaluare Dispecer  Dupa completarea 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

suplimentara FIȘEI 1B 

66.  Prezentarea la faţa locului a medicului 

veterinar cu substanța de tranchilizare și 

echipaj IJJ cu arma de tranchilizare.  

medic veterinar 

D.S.V.S.A.3 

conform anexei 3 

Echipaj IJJ 

După anunțare de către 

Dispecerul IJJ Sibiu 

67.  Informare ISU Sibiu pentru activarea 

CJSU  

Dispecer După aprobarea verbală 

primită de la CJSU 

68.  Informare CJSU  Dispecer IJJ După solicitarea 

intervenţiei EIRS 

69.  Informează structurile cu atribuţii 

(semnatarii procedurii ) 

Dispecer IJJ 

Sibiu 

După primirea 

informaţiilor de la faţa 

locului 

70.  Transmitere mesaj (sms, etc.) către 

structurile cu atribuţii ( semnatarii 

procedurii ) 

Subofiţer 

Jandarm Staţia 

de Comunicaţii 

La ordinul Dispecerului 

IJJ Sibiu 

71.  Evaluarea riscului conform grilei EIRS Dupa ajungerea la fata 

locului 

72.  Documentare la fata locului și 

transmiterea informatiilor pt completarea 

FIȘEI  

EIRS Dupa ajungerea la fata 

locului 

73.  Transmiterea informației catre dispecerat 

pentru completarea FIȘEI 1B și 1C 

EIRS Dupa culegerea tuturor 

informatilor 

74.  Transmiterea Fişei 1 C la CJSU Dispecer IJJ 

Sibiu 

După completarea 

acesteia 

75.  Anunţarea dispecerului ISU Sibiu pentru a 

informa populaţia despre riscul iminent 

prin aplicaţia RO ALERT 

Dispecer IJJ 

Sibiu 

După evaluarea gradului 

de risc 

76.  Avertizează, prin aplicația RO ALERT, 

populația din zona unde s-a produs 

evenimentul 

ISU Sibiu După evaluarea gradului 

de risc 

77.  Prezentarea la fața locului a gestionarului 

fondului de vânătoare cu autovehicul de 

Gestionar Fond 

Vânătoare  

După anunțare de către 

Dispecerul IJJ Sibiu 

 
3 În cazuri fortuite, pentru operativitate pot participa cu expertiza medicală veterinară și 

medici veterinari colaboratori ai O.N.G. și ai G.F.C. 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

Gestionarul fondului de vânătoare sau 

dacă nu există, și ISU asigură  inclusiv 

mașină  ptr cușca ZOO. 

ISU 

78.  Înlătură factorii favorizanți (atractanți) Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J+ GFC + 

Administrația 

locală 

Fondul de 

vanatoare  

După evaluarea situației 

79.  Stabilirea celor mai eficiente soluții 

specializate: imobilizare, eliberare (dacă e 

captiv), capturarea, marcarea și relocarea 

exemplarului sau chiar eliminare4  

EIRS După evaluarea situației 

 
4 Alegerea metodei de recoltare ţine de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi va 

avea la bază decizia asumată de Comitetul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă. Decizia de 

capturare va fi asumată de toţi factorii implicaţi (CJSU), pentru eliminarea tuturor 

suspiciunilor privind o potenţială confuzie în ceea ce priveşte identificarea cu maximă 

precizie a exemplarului generator al situaţiei de risc. 

Pentru acţiunea de recoltare prin împuşcare, instituţiile/organizaţiile participante la 

eveniment vor pune la dispoziţia Gestionarului Fondului Cinegetic toate informaţiile ce au 

contribuit la identificarea animalului. Gestionarul responsabil teritorial sau contractual 

conform articolului 34 din Legea 40//2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic 

cu modiflcările şi completările ulterioare, are obligalia să elimine exemplarul identificat cât 

mai rapid la solicitarea autorităţii responsabile. 

În vederea extragerii prin împușcare a exemplarelor sălbatice protejate, consiliul local, 

administratorul ariei naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau gestionarii 

fondurilor de management cinegetic contractați sau responsabili teritorial vor solicita în 

regim de urgență acordul pentru recoltare autorității publice centrale pentru protecția 

mediului, respectiv Direcției Biodiversiste din cadrul Ministerului Mediului și a 

comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, în baza documentelor întocmite 

conform Hotărâri Guvernului nr. 1.679/2008. 

În cazul eutanasierii, este necesară capturarea animalului. Aceasta poate fi facută de 

echipele de intervenție abilitate, cu acordul autorității publice centrale pentru protecția 

mediului, respectiv Biodiversiste din cadrul Ministerului Mediului. 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

(recoltarea este acţiunea prin care 

animalul este scos definitiv din populatia 

de care aparține şi se poate face prin două 

metode: împuscare cu armă cu glonţ sau 

eutanasiere), daca este cazul.  

80.  Propune spre aprobare Presedintelui 

CJSU, masurile stabilite 

EIRS Dupa evaluarea situației 

81.  Dezbate în CJSU și aproba propunerea 

EIRS si a Comandantului acțiunii (dacă 

este desemnat) 

CJSU  În cel mai scurt timp 

dupa primirea 

recomandarilor 

82.  Comandantul intervenției (dacă este 

desemnat) și EIRS implementeaza 

măsurile stabilite și aprobate de 

Comandantul acțiunii (dacă este 

desemnat) sau CJSU.  

Capturarea se va executa cu arma de 

tranchilizare, dublată de arma de foc cu 

glonț, conform condițiilor prevăzute de 

Legea nr. 295/2004 privind regimul 

armelor, munițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare 

EIRS Dupa primirea aprobarii 

din partea  

83.  Solicitarea de recoltare în situaţia în care 

acest lucru este imperios necesar 

Gestionar Fond 

Vânătoare 

Garda Forestieră 

Dupa analiza la faţa 

locului 

84.  Întocmește raportul actiunii și îl înaintează 

către CJSU 

EIRS După încheierea acțiunii 

85.  Monitorizare generală Cel mai apropiat 

echipaj de locul 

indicat al I.J.J. în 

principal sau 

I.P.J 

Dupa amplasarea 

masurilor de prevenție 

specializate pasive, 

pana la înlăturarea 

situației 

86.  Transmite către MMAP raportul 

interventiei conform derogarii, în vederea 

înregistrării cazului. 

Gestionarul 

Fondului de 

Vânătoare  

 

 

După primirea 

recomandării din partea 

EIRS 
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Nr. 

Crt. 
Activitatea Execută Termen 

1.  2.  3.  4.  

87.  Relocarea temporară se va face în spațiul 

amenajat de Primăria Sibiu, Serviciul 

public Grădina Zoologică Sibiu, în 

Pădurea Dumbrava. Serviciul public 

Grădina Zoologică Sibiu cușcă iar 

gestionarul fondului de vânătoare 

Gestionarul fondului de vânătoare sau 

dacă nu există ISU asigură  inclusiv 

mașină pentru cușcă. 

Primăria Sibiu, 

Serviciul public 

Grădina 

Zoologică Sibiu 

Gestionar Fond 

vânătoare  

ISU 

După capturare  

VII Activități în cazul urgențelor cu grad de risc „FOARTE RIDICAT” (risc gradul 5) 

88.  Informarea președintelui CJSU Dispecer Imediat  

89.  Comandantul acțiunii (dacă este desemnat) 

dezbate în CJSU și aproba propunerea 

EIRS  de eliminare prin împuscare cu 

respectarea prevederilor legale 

CJSU Sibiu 

EIRS 

IJJ Sibiu 

Imediat  

90.  Comandantul acțiunii (dacă este desemnat) 

dezbate în CJSU și aprobă propunerea 

EIRS  de eliminare prin împuscare cu 

respectarea prevederilor legale 

CJSU Sibiu 

IJJ Sibiu 

În fondul 

cinegetic – 

personal de 

specialitate 

Imediat  

91.  EIRS implementeaza măsurile stabilite și 

aprobate de Comandantul acțiunii (dacă 

este desemnat) sau CJSU. 

Capturarea se va executa cu arma de 

tranchilizare, dublată de arma de foc cu 

glonț, conform condițiilor prevăzute de 

Legea nr. 295/2004 privind regimul 

armelor, munițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare 

EIRS imediat 

92.  Anunţarea dispecerului ISU Sibiu pentru a 

informa populaţia despre riscul iminent 

prin aplicaţia RO ALERT 

Dispecer IJJ 

Sibiu 

După evaluarea gradului 

de risc 

93.  Informează publicul si factorii responsabili 

locali prin aplicaţia RO ALERT 

ISU Sibiu După evaluarea gradului 

de risc 
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5.4.5. Valorificarea rezultatelor activităţii:  

 

Rezultatele activității procedurate se concretizează în completarea patrimoniului 

documentelor gestionate de către CJSU Sibiu cu prezenta, precum și cu toate documentele 

elaborate în cadrul activităților de gestionare a situațiilor de urgență generate de animale 

sălbatice mari în județul Sibiu. Se vor actualiza evidențele CJSU conform legii. 

Procedura se va disemina și comunica către utilizatori. 

Se vor modifica regulamentele de organizare, a fișelor de post și a documentelor 

subsecvente (indicatori de performanță) pentru personalul care implementează 

activitățile. 

 

6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității procedurate5 

Şefii instituţiilor emitente: 

- dispun măsurile necesare pentru diseminarea (Lista de difuzare- anexa 1), însuşirea şi 

aplicarea procedurii; 

- urmăresc revizuirea în timp a procedurii, în funcţie de schimbările reglementărilor 

utilizate; 

- verifică respectarea acestei proceduri şi a variantei/variantelor revizuite în cadrul 

structurii pe care o conduce coordonează; 

- Dispun achiziționarea, menținerea și punerea operativă la dispoziție armă de trachilizare, 

substanțe tranchilizante, anestezie și eutanasiere (stoc și valabilitate conform 

necesităților), remorcă cu cușcă, spațiu/depozit temporar; 

- Dispun modificarea regulamentelor de organizare, a fișelor de post și a documentelor 

subsecvente (indicatori de performanță) pentru personalul care implementează 

activitățile. 

Şefii instituţiilor implicate vor răspunde de organizarea şi executarea conform procedurii a 

activităţilor; 

Persoanele care utilizează această procedură aplică ediţia în vigoare a procedurii. 

Procedura se completează cu reglementările în vigoare. 

Se vor avea în vedere anexa 2 și anexa 3 la HG 557/2016 privind managementul tipurilor de 

risc prezenta, cu completările și modificările ulterioare.   

7. Dispoziții finale 

Prezenta procedură se implementează direct la nivelul tuturor entităților publice MAI 

semnatare. 

Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură aplicarea 

acesteia se va realiza și de către înlocuitorii de drept ai acestor persoane. 

 

5 se verifică corelarea cu elementele din diagramă 
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Anexele și formulare fac parte integrantă din prezenta procedură. 

Prezenta procedură și anexele în original se păstrează la secretariatul tehnic permanent al 

CJSU Sibiu.  

Lista de difuzare- anexa 1 se păstrează și se actualizează la fiecare structură semnatară.  

Această procedură intră în vigoare la data aprobării, dată la care se abrogă dispozițiile 

contrare și se retrage procedura anterioară.  

Procedura va fi actualizată conform necesităților la inițiativa oricărui semnatar.  

 

8. Anexe  

 

 

9. Cuprins  

 

1. SCOPUL PROCEDURII ................................................................................................................. 1 

2. DOMENIUL DE APLICARE ......................................................................................................... 2 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE PROCEDURII 

FORMALIZATE.................................................................................................................................... 2 

3.1. LEGISLAȚIE INTERNAȚIONALĂ: ...................................................................................................... 2 

3.2. LEGISLAŢIE PRIMARĂ: .................................................................................................................... 2 

3.3. LEGISLAŢIE SECUNDARĂ ȘI TERȚIARĂ: .......................................................................................... 3 

3.4. ALTE DOCUMENTE, INCLUSIV REGLEMENTĂRI INTERNE ALE ENTITĂȚII PUBLICE: ........................ 4 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ............................................................................................................ 4 

4.1. DEFINIȚII: ....................................................................................................................................... 4 

4.2. ABREVIERI:..................................................................................................................................... 6 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU A PROCESULUI ................................................................. 7 

5.1. PREZENTARE GENERALĂ ................................................................................................................ 7 

5.2. DOCUMENTE UTILIZATE: ................................................................................................................ 8 

5.3. RESURSE: ........................................................................................................................................ 8 

5.4 MODUL DE LUCRU ........................................................................................................................... 8 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor aferente procesului/activității:................................ 8 

5.4.2. Evaluarea riscului .................................................................................................................. 9 

5.4.3. Criterii de evaluare: ............................................................................................................. 10 

5.4.4. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii .................................................................. 12 

5.4.5. Valorificarea rezultatelor activităţii: ................................................................................... 25 

6. RESPONSABILITĂŢI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII PROCEDURATE . 25 

7. DISPOZIȚII FINALE ................................................................................................................... 25 

8. ANEXE.......................................................................................................................................... 26 

9. CUPRINS ...................................................................................................................................... 26 

ANEXA1 - LISTA DE DIFUZARE: .................................................................................................... 28 

ANEXA 2- EVIDENȚA MODIFICĂRILOR ...................................................................................... 29 

ANEXA 3 – ARONDARE D.S.V.S.A. ................................................................................................ 30 
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ANEXA 6 FIŞĂ DE CAZ A OPERATORULUI 112 .......................................................................... 35 
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ANEXA 8 FIŞA 1B .............................................................................................................................. 38 
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ANEXA 10 LISTA CU REPREZENTANȚII U.A.T.-URILOR DIN JUDEȚUL SIBIU .................... 40 

ANEXA 11 LISTA CU DATELE DE CONTACT ALE PERSOANELOR FIZICE/ JURIDICE/ 

ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE DIN JUDEȚUL SIBIU AUTORIZATE SĂ DEȚINĂ 
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Anexa1 - Lista de difuzare: 

la nivelul............................. 

a procedurii cod.................... 

Ediția...........Revizia............ 

 

 

Nr. 

crt.  

Grad nume prenume  Semnătura Data 

încunoștiințării  

Observații 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Data ............      Șef compartiment ............... 
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Anexa 2- Evidența modificărilor 

  

Nr. 

cr

t. 

Ediţia 
Data 

ediției 
Revizia 

Data 

revizie

i 

Pag Descriere modificare 

Semnătura 

conducător 

compartiment 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

  
Ediţia I  

 
 

 
  

  Revizia 

1 

 
 

 
  

  Ediţia 

a  II  
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Anexa 3 – arondare D.S.V.S.A. 

 

Lista cu medicii veterinari care vor stabili conduita de urmat, în funcție de starea de 

sănătate a animalului, precum și gestionarea substantelor tranchilizante/doza 

utilizată în cadrul intervenției 

 

Medic veterinar arondat județului Sibiu Direcția Medicală a M.A.I. 

 

Nr. 

crt.  

Zona arondată Nume  Telefon  

1.  Județul Sibiu    

 

Lista cu medicii veterinari din cadrul DSVSA SIBIU 

 

Nr. 

crt.  

Zona arondată Nume  Telefon  

1.  Zona Sibiu   

  

2.  Zona Agnita   

3.  Zona Mediaș   

 

Lista cu alți medici veterinari cu expertiză în domeniu care au mai participat la misiuni 

similare voluntar 

Nr. 

crt.  

Zona arondată Nume  Telefon  

2.  Județul Sibiu    

3.  Județul Sibiu Medici veterinari care au încheiat 

acorduri cadru de servicii6 

Conform 

gestionarului G.F.C. 

 

6 Conform art. 15, alin. 2 din OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, cu completările și modificările ulterioare, 
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Anexa 4 – arondare I.J.J.  

 

Lista cu personalul din cadrul IJJ SIBIU care va gestiona arma de tranchilizare în 

cadrul intervenției. 

Nr 

cr

t 

Zona arondată Nume Telefon 

1. 2 3 4 

1. Zona Sibiu Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu – 

Dispecerat 

0269.233.982 

0269233170 

0269233190 

0269233715 

2 Zona Montană 

Făgăraș 

Postul de Jandarmi Montan Bâlea 

Comandant Detașament:  

 

 

 

3. Zona Montană 

Cindrel 

Postul de Jandarmi Montan Păltiniș 

Comandant Detașament 

 

 

 

4. Zona Avrig Grupa III-a Jandarmi Supraveghere și 

intervenție Avrig 

 

 

 

 

5. Zona Mediaș Secția de Jandarmi Mediaș 

 

0269830133 
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Anexa 5 – Lista gestionarilor fondurilor cinegetice 

 

Gestionar Directia Silvica Sibiu 5,20,27.36,44 -  

 

Nr. Crt. Fondul cinegetic Nume prenume Telefon 

1.  5 PORUMBACU   

2.  20 SURA MICA   

3.  27 SEICA MICA   

4.  36 IACOBENI   

5.  44 BISTRA   

 

Alți Gestionari7 

 
Nr. 

crt

. 

Gestionar Director 

Fondurile cinegetice 

care aparţin 

gestionarului 

Adresa e-

mail 
Sediul 

1 AJVPS Sibiu Mares Alexandru 

 

Sau  

Muntean Dan 

 

7 BRADU   

 

 

Mun. Sibiu , str. 

Constitutiei nr. 20 

Sau 

Mun. SIBIU, STR. 

STEFAN CEL 

MARE, NR.  132 

- punct de lucru 

 

 

 

 

15 POIANA 

17 SANGATIN 

28 BAZNA 

30 MOSNA 

31 ATEL 

32 DARLOS 

33 DUMBRAVENI 

37 PELISOR 

38 ALTANA 

40 AGNITA 

42 MERGHINDEAL 

2 D.S. Sibiu MARIN 

VALEANU 

Tel. 

5 PORUMBACU  Sibiu, str. Calea 

Dumbravii nr. 140 

 
20 SURA MICA 

27 SEICA MICA 

36 IACOBENI 

44 BISTRA 

3 A.V. 

FRĂSINIŞ 

Bruiu 

 1 BRUIU   

4 A.V.P.S. 

JDERUL  

 2 NOUL ROMAN   

5 A.V.P.S  3 ARPAS   

 

7 Situația nu este actualizată la zi de Min. Mediului.  
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Nr. 

crt

. 

Gestionar Director 

Fondurile cinegetice 

care aparţin 

gestionarului 

Adresa e-

mail 
Sediul 

.Cocoşul de 

Munte SIBIU 

6 A.V. Valea 

Porumbacului 

 4 BALEA   

7 A.V.P.S. 

URSUL 

CARPATIN 

 6 AVRIG   

8 A.V.P.S. 

DEALUL 

CERBULUI 

Tălmaciu 

 9 LOTRIOARA   

9 A.V. 

HUBERTUS  

 21 SELIMBAR   

8 Casolt 

10 A.V.P.S.  

Valea Stezii  

 12 RASINARI   

11 A.V.Cindrelul  13 GURA RAULUI   

12 A.V.P.S. 

SĂROAIA 

 14 SALISTE   

13 A.V. VALEA 

MĂRULUI 

 16 APOLD   

14 A.V.P.S. 

CINDRELUL  

 18 PAUCA   

15 A.V. Padurea 

Neagra 

 19 OCNA SIBIULUI   

16 R.P.L OS. 

Dealul 

SIBIULUI RA 

 22 HAMBA   

17 A.V.P.S. 

CERBUL 

CARPATIN 

 23 VURPAR   

18 A.V. 

VULTURUL 

PLEŞUV 

Sibiu 

 24 TICHINDEAL    

19 A.V. 

FOXTERIER

UL 

 25 SLIMNIC   

20 A.V. 

CĂPRIORUL 

Şeica Mare 

 26 SEICA MARE   

21 A.V. Veseud 

2006 

 29 Valea Viilor   

22 Organizaţia de 

vânăt. 

HUBERTUS 

 34 LASLEA   

23 A.V. LEPUS  35 BIERTANI   
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Nr. 

crt

. 

Gestionar Director 

Fondurile cinegetice 

care aparţin 

gestionarului 

Adresa e-

mail 
Sediul 

24 
R.P.L OS VL. 

SADULUI RA 

 10 SADU   

11 NEGOVANU 

25 A.V.P. SILVA 

MARPOD 

 39 MARPOD   

26 A.V.P.S. VOB 

HUNTING 

 41 RETIS   

27 O.S. JINA  43 DOBRA   

28 R.P.L OS. Vl. 

Frumoasei RA 

 45 OASA   

29 A.V.P.S. 

ALDEA 

 46 Căprăreţ    
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Anexa 6 FIŞĂ DE CAZ A OPERATORULUI 112 

 

Operator__________________________ Număr fişă caz :____ Data ___.___.201  , 

ora:___:___ 

                                   (Gradul, numele şi prenumele)        (ziua/luna)                      

(oră/minut) 

 

Motivul pentru care a sunat apelantul:  

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

 

Numărul de telefon al apelantului: _________________________ 

 

Numele şi prenumele apelantului: __________________________ 

 

Adresa (locul) incidentului: localitatea______________________ 

 

Str. _________________________ Nr. __ , Bl. __ , Sc. __ , Et. __ , Ap. __ , Cod interfon 

_____ , Sector ___ 

 

Numărul victimelor şi a răniţilor : _____ 

 

Numele acestora (dacă se cunoaşte) :   ______________________________________ 

                                                               ______________________________________ 

                                                               ______________________________________ 

                                                               ______________________________________ 

                                                               ______________________________________ 

 

Locul unde a avut loc incidentul : _______________________________________ 

 

Punct de reper reprezentativ al incidentului : _________________________________ 

 

Observaţii ale operatorului : 

_______________________________________________________________________

_ 
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_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________ 

 

Semnătura sof. M.M.E.-Dispecer                                                                Semnătura 

operatorului 11                                                                                        _______ 

  (gradul)     ____________________                                                                 (gradul)     

___________________                                                                                    __ 

                    (numele şi prenumele)                                           (numele şi prenumele) 
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Anexa 7 FIŞA 1A  

 

Nr. Sesizare (evidenta a cazurilor cu 

animale problema) 

Devine nr. Unic / nr. speței 

1.  2.  

Data  

Ora primirii apelului  

Locatia Judet, Localitate, strada, nr./toponim  

 

Reclamant Nume Prenume, funcția/organizația 

 

Date de contact Tel, adresa 

 

Acces auto Da/Nu/4x4 

 

Specia in cauza  

Victime umane Da/Nu 

 

Scurta descriere conform 

reclamantului 

Ex: urs prins în laț, agitat, foarte aproape de 

localitate/ în livada 

Evaluare inițială RISC Minim – Extrem - doar în cazul în care 

reclamantul este o persoana cu experiență din 

cadrul unei instituții 

Ora la care a fost trimis primul 

echipaj al jandarmeriei pentru 

observatii la fata locului si 

confirmare 

 

Componenta echipajului cel mai 

apropiat de locul indicat al I.J.J. sau 

I.P.J. 

Nume, telefon 
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 Anexa 8 FIŞA 1B  

 

Nr. Sesizare / nr. Unic  

1.  2.  

Data / ora transmiterii către Dispecerat IJJ  

Locatia  Se aduc informații suplimentare legate de acces 

auto/pedestru, semnal GSM, vizibilitate, 

vegetație, gestionarul FC, contact gestionar etc 

Ex: drum îngust de pământ, în panta, alunecos, 

accesibil/inaccesibil cu auto 4x4, în padure/ 

tufărișuri, vizibilitate scăzută 

Coordonate GPS 

Semnal GSM DA/NU 

Specia in cauza, mărime, sex, etc (Nu) Se confirmă, dimensiuni (mare/mic) – 

greutate estimată 

Starea animalului Liber / captiv; Agitat, epuizat, agresiv, rănit, 

etc. – confirmare a descrierii reclamantului; în 

laț din cablu rezistent, prins în sârma unui 

gard doar de un picior, etc De cât timp pare sa 

dureze problema 

Ex: urs care a intrat în gradina in urma cu x 

ore și reușeste să mai găseasca  ieșirea, urs 

prins în laț cu o zi înainte – cât mai multe 

detalii posibile 

Reactia animalului la prezenta omului Defensiv, indiferent, agresiv, altele 

Victime umane / pagube materiale Ex: nu sunt victime dar sunt pabube materiale 

insemnate, animale domestice ranite/ omorate 

Existenta unui alt exemplar în zona Nu/ Da – Ex: pui prins in lat si ursoaica in 

apropiere 

Evaluarea risc la fața locului Neconfirmat – Extrem conform grilei de 

evaluare a riscului 

Ora la care a fost transmisa fisa completa 

către CJGSS 

 

Rezolutia CJSU (ora la care se primeste)  
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Anexa 9 FIŞA 1C 

 

Nr. Sesizare / nr. Unic  

 

1.  2.  

Data/ora transmiterii către 

Dispecerat IJJ 

 

 

 

Data/Ora transmiterii către 

Membrii CJGSS 

 

 

 

Evaluarea riscurilro  

 

 

Măsuri de intervenție propuseE  

 

 

Justificare  

 

 

Observații  

 

 

Rezoluția CJSU  
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Anexa 10 LISTA cu reprezentanții U.A.T.-urilor din județul Sibiu 

 

CONSILIUL 

JUDEŢEAN SIBIU 

Cabinet presedinte : 

 

PRESEDINTE VICEPRESEDINTI SECRETAR 

 

DANIELA CÎMPEAN 

 

 

 

MARCEL LUCA 

CONSTANTIN 

 

 

RĂCEU RADU 

 

 

VASIU VLAD 

ALEXANDRU 

 

 

 

N

r 

crt 

PRIMARIA MUNICIPIULUI 

ORASULUI/COMUNEI 
PRIMARI VICEPRIMARI SECRETARI 

M U N I C I P I I 

1 Sibiu 

 

Tel. 0269 208 818,  

0269 208810 

0269 208 811 

Fax. 0269 208 811 

ASTRID CORA 

FODOR  

 

CORINA BOKOR  

 

Secretarul Mun. 

Sibiu: 

NISTOR DORIN 

ILIE 

 

 

DUMBRAVĂ 

ALEXANDRU 

PETRU  

 

 

2 Mediaş 

primar@primariamedias.ro  

ROMAN 

GHEORGHE  

 

THELLMANN 

CHRISTINE 

 

PETRUȚIU 

MARINA 

SIMONA 

 Tel. 0269 803 801  

        0269 803 803 

Fax. 0269 841 198 

O R A Ș E 

1 Agnita 

office@primaria-agnita.ro 

SCHIAU-GULL 

ALIN CIPRIAN 

 

 

HÎRȚOAGĂ DAN 

PAUL 

 

 

 

VASILOGLU 

MARIA 

 

 

 

Tel. 0269  510 465 

Fax. 0269 512 000 

2 Avrig DAVID ADRIAN 

DUMITRU 

 

 

STOIȘOR CIPRIAN 

 

 

GRANCEA 

MIRCEA 

 

 Tel.  0269 523 101,     

                  524 101 

Fax. 0269 524 401 

3 Cisnădie 

primarie@cisnadie.ro 

GHEORGHE HUJA 

 

FILIP DĂNUȚ 

MIHAI  

RUSU CIPRIAN 

 

mailto:primar@primariamedias.ro
mailto:office@primaria-agnita.ro
mailto:primarie@cisnadie.ro
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N

r 

crt 

PRIMARIA MUNICIPIULUI 

ORASULUI/COMUNEI 
PRIMARI VICEPRIMARI SECRETARI 

Tel. 0269 561 147  

                 561 005 

Fax. 0269 561 012 

  

 

 

4 Copşa Mică 

primaria_copsa@birotec.ro 

MIHALACHE 

DANIEL TUDOR  

 

 

 

TĂPĂLAGĂ 

NICOLAE 

BOGDAN 

 

 

 

ŞERBAN 

DORIN 

GHEORGHE 

 

 

 

Tel. 0269  840 120,   840 149, 

840 277 

Fax. 0269 840 149 

5 Dumbrăveni 

primaria_dumbraveni@yahoo.co

m 

DÎRLOSAN EMIL  

 

 

MANCIU CĂTĂLIN 

IOAN 

 

 

TAMAŞ 

GHEORGHE 

  

 Tel. 0269 866 100,  

                 865 347 

Fax. 0269 866 021 

6 Miercurea Sibiului 

primmsb@yahoo.com 

TROANCĂ IOAN 

 

 

 

LUDOȘAN IOAN  

 

 

 

MORAR IOAN 

FELIX 

 

 

 

Tel. 0269 533 102 

Fax. 0269 533 124,   533 213 

7 Ocna Sibiului 

primariaocna@yahoo.com 

PREDESCU 

GEORGE-

CLAUDIU  

 

CĂRĂBULEA 

CAMELIA 

 

 

 

MUREŞIAN 

MIRELA –

CORNELIA 

 

 

Tel. 0269 541 301 

Fax. 0269 541 302 

8 Sălişte RĂCUCIU 

HORAŢIU 

DUMITRU 

 

 

MINEA 

GHEORGHE 

 

 

 

 LUCA LUCIAN 

 

 

 

Tel. 0269 553 512, 553 572 

Fax. 0269 553 363 

9 Tălmaciu OANCEA IOAN 

 

 

OPINCARIU IOAN 

 

 

HANEA 

VIOLETA 

 

 

Tel. 0269 555 401,  

                 555 359 

Fax. 0269 550 101 

C O M U N E 

1 Alma CURCEAN 

ALEXANDRU 

BAZIL 

 

 

LAPADAT VALER 

NICOLAE 

 

 

LĂPĂDAT  

LUCIA 

 

 

 

Tel. 0269 257 545,           

                 257 544 

Fax. 0269 257 535 

2 Alţîna BUCŞĂ IOAN 

 

ANTAL ADRIAN 

 

HOŢIA ILEANA 

 

mailto:primaria_copsa@birotec.ro
mailto:primaria_dumbraveni@yahoo.com
mailto:primaria_dumbraveni@yahoo.com
mailto:primmsb@yahoo.com
mailto:primariaocna@yahoo.com
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N

r 

crt 

PRIMARIA MUNICIPIULUI 

ORASULUI/COMUNEI 
PRIMARI VICEPRIMARI SECRETARI 

Tel. 0269 581 101 

Fax. 0269 581 156 

 

 

 

 

 

 

3 Apoldu de Jos BARBU IOAN 

FLORIN 

 

 

OPREAN VASILE 

 

 

LUPU CARMEN 

- AURELIA 

 

 

Tel. 0269 588 101,  

                 588 111 

Fax. 0269 588 101,  

                  588 111 

4 Arpașu de Jos VĂCARU 

CONSTANTIN  

AURELIAN  

 

 

VASU VASILE 

IOAN 

 

 

 

BARSAN 

DANIELA 

 

 

 

Tel. 0269 520 101,    

                 520 038 

Fax. 0269 520 120 

5 Aţel ALDEA IOAN – 

OVIDIU  

 

 

 

SCHOFFEND 

SIMION TRAIAN 

 

 

ANGHEL 

GHEORGHE 

 

 

 

Tel. 0269 515 714,  

                 515 503, Fax. 0269 

515 777 

6 Axente Sever GRECU MARIUS  

 

 

PETRIŞOR 

GHEORGHE 

 

 

IUGA 

ANDREEA 

MARIA 

 

 

Tel. 0269 840 001 

Fax. 0269 847100 

7 Bazna SCUMPU LUCIAN 

GLIGOR 

 

 

 SCUTARU 

ADRIANA 

 

 Tel. 0269 850 102 

Fax. 0269 850 050 

8 Biertan DRAGOMIR 

MIRCEA MIHAI 

 

 

FLOREA IOAN  

 

 

 

CÎNDEA 

ELISABETA 

 

 

 

Tel. 0269 868 359,  

                 868 101 

Fax. 0269 806 676 

9 Bîrghiş SULUMBERCHEA

N ŞTEFAN  

 

 

SUCIU NICULIȚĂ 

ȘTEFAN 

 

 

 

MATEI PĂUN 

LIVIA  

 

 

 

Tel.  0269 517 101 

Fax. 0269 517 106 

10 Blăjel MARIUS 

MĂRGINEAN 

FĂGĂDAR IOAN  

 

IOANA 

GHIORGHE  
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N

r 

crt 

PRIMARIA MUNICIPIULUI 

ORASULUI/COMUNEI 
PRIMARI VICEPRIMARI SECRETARI 

Tel. 0269 851 101,   

                 851 100 

Fax. 0269 851 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Boiţa COCOȘ NICOLAE 

 

 

LUPESCU FILIP 

 

 

PETRU 

GIORGIANA 

RALUCA 

 

 

Tel/F. 0269 556 136 

Fax. 0269 556 136 

12 Brateiu MARIAN ELENA 

 

 

BUNDUC 

DUMITRU 

 

 

STAN ELENA 

 

 
Tel. 0269 863 101 

Fax. 0269 863 056 

13 Brădeni LIVIU MODOI  

 

 

ŞCHIOPOTĂ EMIL  

 

 

SASU MARIA 

 

 Tel. 0269 518 101 

Fax. 0269 518 131 

14 Bruiu GHERGHEL EMIL 

 

 

CALOIAN FALVISU 

CRISTIAN 

 

GHERGHEL 

VIORICA  

 

 

Tel. 0269 586 501  

Fax. 0269 586 576 

15 Chirpăr FELDOIU EUGEN  

 

 

 

GABRIEL ALFRED 

FLORIN 

 

 

 

RUS RODICA 

NICULINA 

 

 

 

Tel. 0269 586 178, 586 101, 

Fax. 0269 586 228 

16 Cîrţa CÎNDULEȚIU 

DANIEL 

 

 

MANIȚIU ADUARD 

ANDREI 

 

 

MIȘU IULIANA 

MARINELA 

 
Tel. 0269 521 101 

Fax. 0269 521 134 

primaria.carta@!gmail.com 

17 Cîrţişoara CÎRŢAN VASILICĂ 

– SORIN  

 

 

SOLOMON IOAN 

ADRIAN 

 

 

 

TELEA 

GABRIELA 

MARIA 

 

 

 

Tel. 0269 521 620 

Fax. 0269 521 505 int. 18 

18 Cristian SEUCHEA IOAN 

 

 

 

PIPERNEA 

GHEORGHE 

 

 

 

SCHIAU 

MARIA CICI 

 

 

 

Tel. 0269 579 

Fax. 0269 579 101, 0269 579 
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19 Dîrlos IOAN LUPU 

 

 

BOTA NICOLAE  

 

 

FETEAN 

NICOLETA 

DIANA  

 
Tel. 0269 852 401; 852 400 

Fax. 0269 852 440 

 

20 Gura Rîului 

 

CĂLIN GHEORGHE  

 

 

 

LOLOIU DUMITRU 

 

 

 

GÂŢĂ IOANA  

 

 

 

Tel.  0269 572 001,  

Fax. 0269 572 101,  572 491 

 

21 Hoghilag LAZĂR NICOLAE  

 

 

 

POȘTA RUDI 

 

 

 

SZOMBATI  

IOAN   

 

 

 

Tel. 0269 866 801 

865 181 Fax. 0269 866 801, 865 

181 

22 Iacobeni MACA IOAN 

 

 

CĂPRIȚĂ MIRCEA 

LIVIU 

 

 

LAȚCU MONA 

 

 

 

Tel/Fax 513 750 

 

23 Jina BESCHIU 

GHEORGHE 

VASILE  

 

 

USCATU  IANCU  

DUMITRU  

 

 

PRODEA 

DUMITRU 

 

 

Tel.  0269 532 101 

Fax. 0269 532 211 

24 Laslea ONEA IOAN  

 

 

VULTURA LIVIU 

ADRIAN 

 

 

 

 

DUDAS 

LUCIAN 

MARIUS 

 

 

Tel. 0269 516 253, 516 102 

Fax. 0269 516 253 

25 Loamneş GREAVU MARIA 

 

 

RUSU NICOLAE  

 

 

MINEA MARIA  

 

 
Tel. 0269 537 101 

Fax. 0269 537 108 

26 Ludoş BERGHEZAN ILIE  

 

 

PLEŞA ILIE  

 

 

COMAN 

TEODOR IOAN 

 

 
Tel. 0269 589 101 

Fax. 0269 589 111 
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27 Marpod DOTCOȘ 

SEBASTIAN 

TOADER 

 

ŢIBAN NICOLAE  

 

 

GÂMFĂLEANU 

MARCELA 

 

 
Tel. 0269 583 289 

Fax. 0269 583 288 

28 Merghindeal ŢERBEA AUREL-

IOAN  

 

 

BÂRSAN MARIUS  

 

 

NICIU 

MIHAELA 

 

 Tel. 0269 517 505,  

T/F. 0269 517 501 

 

29 Micăsasa PĂCURAR 

TIMOTEI 

 

 

 

SUCIU 

ALEXANDRU 

ADRIAN 

 

 

CONCIOIU 

COSMINA 

DIANA 

 

 

Tel. 0269 514 101 

Fax. 0269 514302 

30 Mihăileni SCHIAU IOAN  

 

 

HILA OANA 

VERONICA  

 

 

LUCHIAN 

MARIA 

 

 Tel. 0269 254 522 

Fax. 0269 254 633 

31 Moşna NUȚU DUMITRU 

GABRIEL 

 

 

CATANĂ CLAUDIU 

COSMIN 

 

ROBA EMILIA 

 

 Tel. 0269 862 041 

Fax. 0269 862 290 

32 Nocrich MUȘOAIE ADRIAN 

 

 

ȘAMU GHEORGHE  

 

MIHEȘTEAN 

DALMA 

ERJSEBET  

 Tel. 0269 582 102 ;    

                140 ; 111 ; 

Fax. 0269 582 144 

33 Orlat GÂŢA AUREL  

 

 

TOPÎRCEAN 

DUMITRU   

 

 

VULEA 

MONICA 

ELENA 

 

 

Tel. 0269 571 104 

Fax. 0269 571 455 

34 Păuca DANCU NICULAE 

 

 

 

VEZAN IOAN 

 

 

 

CÎNDULEȚ 

BIANCA 

IOANA 

 

 
Tel. 0269 580 101, 580 240 

Fax. 0269 580 111 
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35 Poiana Sibiului IOVI ADRIAN 

PAVEL 

 

 

OPREAN 

CONSTANTIN 

 

 

MUNTEAN 

MĂRIOARA  

 

 
Tel. 0269 531 101 

Fax. 0269 531 110 

36 Poplaca BUDIN VASILE  

 

 

CIORGOVEAN ION  

 

 

NISTOR 

IULIANA 

ELENA 

 

 
Tel. 0269 573 101 

Fax. 0269 573 100 

37 Porumbacu de Jos POȘA GEORGETA 

MARIA 

 

 

FILIMON IOAN 

 

 

ALBEAN LIVIU 

 

 
Tel. 0269 522 101 

Fax. 0269 522 201 

38 Racoviţa VOICU ANDREEA 

 

 

BUCUR SIMION 

GHEORGHE 

 

SÎRBU MARIA  

 

 Tel. 0269  527101,  

                 527 201 

Fax. 0269 527 421 

39 Răşinari BOGDAN  BUCUR  

 

 

ILIUŢ ADRIAN 

MIHAIL 

 

 

DRAGOE 

SORIN 

 

 
Tel. 0269 557 200 

Fax. 0269 557 200  

                  557 727 

40 Rîu Sadului MINEA DANIEL 

DUMITRU  

 

FLORIAN VASILE  

TARA 

 

BOGDAN 

PETRU 

 
Tel.  0269 567 101 

Fax. 0269 567 101 

 

41 Roşia DAVID IOAN  

 

BLANGA NICOLAE 

 

MUNTEAN 

ADELA 

 

Tel. 0269 582 301 

Fax. 0269 582 305 

42 Sadu IVAN VALENTIN  

DUMITRU  

 

VEŞTEMEAN 

IONUŢ  

 

MILONEAN 

ANCA 

 Tel. 0269 568 119, 568 333 

Fax. 0269 568 027 
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43 Slimnic NAN ARON 

ADRIAN 

 

STĂNGU IOAN 

 

MANUIL 

RODICA 

 

Tel. 0269 856 333 

Fax. 0269 856 319 

44 Şeica Mare ŞUŞA NICOLAE  

 

BENGHEA FLORIN  

 

COMAN 

VASILE 

 Tel. 0269 853 113 

Fax. 0269 853 989 

45 Şeica Mică EMIL MARIUS 

URIAN 

 

IVAN CHIRION 

IRINEL 

 

LUPU MARIA 

 

Tel. 0369 108 644  

Fax. 0369 109 973 

 

46 Şelimbăr GRECU MARIUS  

 

OANA CORNEL 

 

SCUMPU 

ELENA 

 
Tel.  0269 560 001 

Fax. 0269 560 295 

47 Şura Mare MAIER IONUȚ 

 

POP ILIE 

 

ISPAS 

CAMELIA  

 Tel/Fax. 0269 543 400 

       Fax. 0269 543 567  

48 Şura Mică RISTEA VALENTIN  

 

PLEȘCA SORIN 

 

BĂDILA IOA 

 

Tel. 0269 577 101 

Fax. 0269 577 096 

49 Tilişca CÎMPEAN VASILE  

 

GREAVU 

DUMITRU  

 

MORAR 

MARIA 

 

Tel. 0269 554 002 

Fax. 0269 554 101 

50 Tîrnava JACINT NORBERT 

PLEINER  

 

PAPARA IOAN  

 

DRAGOMIR 

DOINA MARIA 

 

Tel. 0269 806775  

        0269 806778 

Fax. 0269 806781 

51 Turnu Roşu ISTRATE STELIAN 

 

MANGU ELENA 

STANA 

BUTA RODICA 
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Tel. 0269 527 888,  

Fax. 0269 527 601 

0269 527 831 

 

52 Valea Viilor PINTE ILIE – 

AVRAM  

 

FILIP IOAN 

 

VISA MIRELA 

VIORICA 

 Tel. 0269 515 109,  

                 515 400 

Fax. 0269 515 199 

53 Vurpăr TOMA LIVIU 

 

VULCAN TOMA 

 

CHIPER ALINA 

EMILIA 

 

Tel. 0269 544 001, 544 110 

Fax. 0269 544 110 
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Anexa 11 Lista cu datele de contact ale persoanelor fizice/ juridice/ organizații 

nonguvernamentale din județul Sibiu autorizate să dețină și să utilizeze arme cu 

tranchilizante 

 

Nr. 

crt. 

u.a.t. Localitate Nume prenume Adresa Telefon 

1.  Mediaș  Municipiul 

Mediaș  

   

2.  Sibiu  Municipiul 

Sibiu  

   

3.  Sibiu  Municipiul 

Sibiu  

   

4.  Sibiu  Municipiul 

Sibiu  

   

5.  Sibiu  Municipiul 

Sibiu  

   

6.  Avrig  Oraș Avrig     

7.  Cisnădie  Oraș Cisnădie     

8.  Șelimbăr  Comuna 

Bungard  

   

 

 

 

 



Comitetul județean pentru  

Situații de urgență Sibiu 

 

Procedură operațională comună 

privind modul de acțiune a instituțiilor 

responsabile cu gestionarea situațiilor 

de urgență generate de animale 

sălbatice periculoase mari (urs, lup), 

în județul Sibiu 

cod 

Nesecret  

Ediţia 1 

Revizia 0avel d 

Exemplar unic 

 

50 

 

Anexa 12 DATE DE CONTACT ale instituțiilor responsabile în gestionarea 

incidentelor și a situațiilor de urgență generate de animalele sălbatice la nivelul 

județului Sibiu 

 
Nr. 

crt. 

INSTITUȚIA Nume și prenume Funcția Telefon/Fax E-mail 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  Instituția Prefectului – 

Județul Sibiu 

Mircea-Dorin 

CREȚU 

Prefect   

Ligia Sanda 

MUNTEAN 

Subprefect   

Laurențiu 

THEODORU 

Subprefect   

2.  Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

"G-ral de brigadă 

Mihail Rasty" Sibiu 

Dan GÂNDILĂ Inspector șef   

3.  Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

"Cpt. Dumitru 

Croitoru" al Județului 

Sibiu 

Lucian TREFAȘ Inspector șef 

împuternicit 

  

4.  Inspectoratul de 

Poliție al Județului 

Sibiu 

Tiberiu Iulian 

IVANCEA 

Chestor șef   

5.  Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Sibiu 

Marius Iosif Pleșa Director 

executiv 

interimar 

  

6.  Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Siguranța 

Alimentelor Sibiu 

Șerban Constantin 

ȚICHINDELEA

N 

Director 

executiv 

  

7.  Garda Forestieră 

Județeană Sibiu 

Adrian Gheorghe 

GUȘEILĂ 

Coordonator   

8.  Direcția  Silvică Sibiu Robert BLAJ Director cu 

delegare 

  

9.  Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Sibiu 

 Georgeta 

IRIMIE 

Director 

executiv 

interimar 

  

10.  Garda Națională de 

Mediu – Serviciul 

Comisariatul 

Județean Sibiu 

Daniela Elena 

ANGHEL 

Comisar șef cu 

delegare 

  

11.  Serviciul public 

Grădina Zoologică 

Sibiu  

Marius LUNCA Director    
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12.  Secretariat CJSU Plt. Maj. Valentin  

LARIE 

Secretar CJSU   

 

 

 

Prezentul document este confidential si apartine Ministerului Afacerilor Interne. El se 

adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate 

sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca 

dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii 

sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o 

eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi 

din sistemul dumneavoastra.  
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