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CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 

SECŢIUNEA  1.   DEFINIŢIE, SCOP, OBIECTIVE 
 

Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor stabileşte scopurile, obiectivele şi  
răspunderile autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în 
judeţul Maramureş şi cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

Scopurile Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor  sunt: 
 asigurares cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 

premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă; 
 crearea unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 

generatoare de situaţii de urgenţă; 
 asigurarea unui răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

Obiectivele  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor  sunt: 
 asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea 

manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în 
baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform 
schemei cu riscurile teritoriale; 

 amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 
 alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor 

de urgenţă. 
 
SECŢIUNEA a 2-a.   RESPONSABILITĂŢI  PRIVIND  ANALIZA  ŞI   ACOPERIREA  
                                     RISCURILOR 
 

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, 
potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă în profil teritorial. 

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor 
este prezentată în Anexa nr. 1.  

P.A.A.R. se întocmeşte  de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv de 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul judeţean, respectiv de 
consiliile locale, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

P.A.A.R. se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât 
cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură 
funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.  

Prefectul şi primarii răspund de asigurarea condiţiilor necesare elaborării P.A.A.R.. 
Pentru sprijinirea activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor, Consiliul Judeţean şi 

consiliile locale pot comanda specialiştilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze şi alte 
materiale de specialitate. 

După elaborare şi aprobare, P.A.A.R. este pus  la dispoziţia Secretariatului Tehnic 
Permanent al Comitetului Judeţean/locale pentru Situaţii de Urgenţă, iar extras din documentele 
respective se transmit celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea 
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile care le 
privesc, conţinutul planurilor şi să le aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice. 
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, prin 
Centrul  Operaţional, asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor   de răspuns, 
precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzătoare tipurilor de riscuri 
generatoare de situaţii de urgenţă. 

Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte 
structuri din unitatea administrativ-teritorială au obligaţia de a pune la dispoziţie comitetelor 
pentru situaţii de urgenţă toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii 
P.A.A.R.. 

Documentele, datele şi informaţiile a căror divulgare poate prejudicia siguranţa 
naţională şi apărarea ţării ori este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de 
drept public sau privat se supun regulilor şi măsurilor stabilite prin legislaţia privind protecţia 
informaţiilor clasificate. 
 
2.1. Acte normative de referinţă 

 Constituţia României, republicată, modificată şi completată prin Legea de revizuire 
429/2003; 

 Strategia de securitate naţională a României; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice, comunitare pentru situaţii de urgenţă;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea  
unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării 
împotriva incendiilor; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare; 
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea a V-a – Zone de risc natural; 
 Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; 
 Legea nr. 138/2004 – Legea Îmbunătăţirilor Funciare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările 

ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 
 Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

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

 Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, 
funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste; 
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 Hotărârea Guvernului României nr. 2288/2006 pentru aprobarea repartizării 
principalelor funcţii de sprijin pe care la asigură ministerele, celelalte organe centrale 
şi organizaţiile neguvernamentale  privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 547/09.06.2005 pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale de protecţie civilă; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea criteriilor de 
clasificare a unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 762/16.07.2008 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării 
în situaţii de conflict armat; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 372/18.03.2004 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Management al Riscului Seismic; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi 
componenţa Comitetului Naţional pentru situaţii speciale de urgenţă; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1151/2014 pentru modificarea şi completarea  
H.G.R. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional 
pentru situaţii speciale de urgenţă;  

 Hotărârea Guvernului României nr. 117/2014 privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului operaţional de comandă al Guvernului; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 144/2014 privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei interministeriale pentru suport tehnic; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;   

 Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 - Regulament de  recepţie a lucrărilor 
de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a 
unităţilor din subordinea acesteia; 

 Ordinul comun MS-MAI nr. 1168-203/2010 pentru aprobarea structurii cadru a 
Planului roşu de intervenţie; 

 Ordinul comun MSP-MAI nr. 2.021-691/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare ale Titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de 
urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii; 

 Ordin comun MMP-MAI nr. 1422-192/2012 de aprobare a Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de 
apă şi poluări marine în zona costieră; 

 Ordin comun MMP-MAI nr. 3403-245/2012 pentru aprobarea procedurilor de 
codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice; 

 Ordin comun MMSC-MAI-MDRAP nr. 330-44-2178/2013 pentru aprobarea 
Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii 
şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de 
urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică; 
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 Ordinul comun MCTI-MAI nr. 470-1149/2005-2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de 
riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei; 

 Ordinul comun MTCT-MAI nr. 1995-1160/2005-2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 
riscului la cutremure şi alunecări de teren; 

 Ordinul comun M.M.G.A.-M.A.I. nr. 520-1318/2006 privind aprobarea Procedurii de 
investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 

 Ordinul  comun M.G.P.D.R.-M.A.I. nr. 551-1475/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de 
grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
în domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor 
agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure; 

 O.M.A.I.   nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor; 

 O.M.A.I. nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea 
planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase; 

 O.M.A.I. nr. 886/2005 care aprobă „Normele tehnice privind sistemul naţional 
integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei”; 

 O.M.A.I. nr. 684/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind planificarea, 
pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică; 

 O.M.A.I. nr. 683/2005 privind aprobarea procedurilor generice pentru colectarea 
datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice; 

 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.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. 1352/2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a 
activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care 
conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat; 

 O.M.A.I. nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi 
funcţionarea taberelor pentru sinistraţi 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.P.A.M. nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de 
securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase;  

 O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003 privind aprobarea Procedurilor de notificare a 
activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse; 

 O.M.M.G.A. nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc 
privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase; 

 O.M.M.G.A nr. 1299/2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru 
obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase; 
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 Planul Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursuri de apă, 
Maramureş, 2014-2017. 

 
2.2 Structuri organizatorice implicate 

Lista autorităţilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor este prezentată 
în Anexa nr. 1.  

 
2.3. Responsabilităţile organismelor: 
 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii: 
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările potenţial 

generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;  
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri 

şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 
c) declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean 

sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă; 
d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 
e) informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean asupra activităţii desfăşurate; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional. 
 
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă au următoarele atribuţii: 
a) informează prin Centrul Operaţional judeţean, respectiv, privind stările potenţial generatoare 

de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc 

măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; 
d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 
e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele 

abilitate. 
  Atribuţiile cu caracter de specificitate (pentru o anumită situaţie de urgenţă) ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ale Comitetelor Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă, ale autorităţilor administraţiei publice, operatorilor economici, instituţiilor publice, şi 
persoanelor juridice, reprezentanţilor societăţii civile - ONG-uri, cu atribuţii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, a ordinelor şi a 
regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

 
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se asigură 
prin Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de 
Băseşti” al judeţului Maramureş şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea ordinii de 

zi; 
b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor comitetului; 
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 
d) execută redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe 

care le prezintă spre aprobare; 
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e) asigură multiplicarea documentelor emise de Comitetul Judeţean privind activitatea 
preventivă şi de intervenţie şi difuzarea lor la autorităţile interesate; 

f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor 
adoptate; 

g) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă; 

h) gestionează documentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
i) asigură legătura între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Secretariatul Tehnic 

Permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 
j) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi 

preşedintele acestuia. 
 Pentru îndeplinirea atribuţiilor Centrul Operaţional poate consulta specialişti şi din alte 
domenii de activitate. 
 
2.3.1. Responsabilităţile autorităţilor: 

Persoanele din componenţa comitetului pentru situaţii de urgenţă (judeţean / 
local) au următoarele atribuţii principale: 
a) preşedintele: - convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele 
acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi hotărârile adoptate; 
semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative; îl 
informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior. 
b) vicepreşedintele: - îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi cele ce îi 
revin ca membru al comitetului. 
c) membrii: - participă la şedinţele comitetului; prezintă informări şi puncte de vedere; îi 
informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra 
problemelor dezbătute, concluziile rezultate, măsurile şi hotărârile adoptate şi urmăresc aplicarea 
acestora în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrul operativ. 
d) consultanţii: - participă la şedinţele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra 
problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate. 

 Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Maramureş se 
regăseşte în Anexa nr. 1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş a fost 
reorganizat în baza Ordinului Prefectului nr. 148 din 04.04.2016. 
 
 Persoanele din cadrul Grupurilor de Suport Tehnic au următoarele atribuţii 
principale: 
a) coordonatorul grupului – asigură coordonarea şi conducerea grupului de specialişti cu 
privire la analiza situaţiei, elaborarea de alternative de acţiune, înaintarea de propuneri privind 
cursul optim al acţiunilor; participă la acţiunile de cooperare cu alte grupuri de suport tehnic 
constituite în cazul evenimentelor complexe. 
b) membrii grupului de suport tehnic – asigură consultanţa de specialitate în domeniul specific 
activităţii / instituţiei din care provine şi face propuneri coordonatorului grupului de suport tehnic 
cu privire la analiza situaţiei, elaborarea de alternative de acţiune, înaintarea de propuneri privind 
cursul optim al acţiunilor; participă la acţiunile de cooperare cu alte grupuri de suport tehnic 
constituite în cazul evenimentelor complexe. 
              Componenţa Grupurilor de Suport Tehnic la nivelul Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Maramureş se regăseşte în  Anexa nr. 2. 
 Atribuţiile persoanelor din compunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
precum şi a celor din cadrul Grupurilor de Suport Tehnic se completează cu legislaţia în vigoare 
referitor la atribuţiile specifice funcţiei îndeplinite în cadrul autorităţii administraţiei publice, 
operatorului economic, instituţiei publice, societăţii civile - ONG-ului pe care o / îl reprezintă sau 
din care provine. 
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CAPITOLUL II 

CARACTERISTICILE  UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
 

SECŢIUNEA 1   AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF 
 

1.1.  Suprafaţă, vecinătăţi 
 

Numele judeţului vine de la “ŢARA MARAMUREŞULUI“, închegată în depresiunea 
intercarpatică de peste 10.000 km2, cuprinsă între Munţii Maramureşului, Munţii Rodnei şi lanţul 
Munţilor Vulcanici Ţibleş – Gutâi – Oaş. 

ZONA DE COMPETENŢĂ  a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, este 
stabilită prin art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 09.09.2004 ca fiind teritoriul 
administrativ al judeţului Maramureş, situat în extremitatea nordică a ţării între 47.20.00 şi 
48.00.15 latitudine nordică şi 22.52.30 şi 25 07.30 longitudine estică. Distanţa dintre punctele 
extreme vest şi est ale judeţului ajunge la 160 km, iar între cele de nord şi sud la 60 km, ceea ce 
conferă Maramureşului o formă alungită în direcţia longitudinală. 

 În nordul judeţului trece graniţa de stat cu Ucraina: nord de localitatea Piatra, din punctul 
de ieşire al Tisei din ţară, urcând pe râu circa 60 km, până în amonte de vărsarea Vişeului în 
Tisa, în nordul localităţii Valea Vişeului, apoi pe culmile munţilor Maramureşului.  

La est se învecinează cu judeţul Suceava începând de la graniţa cu Ucraina, peste pasul 
Prislop, până pe culmile munţilor Rodnei.  

În sud, limita cu judeţul Bistriţa Năsăud se continuă pe creasta munţilor Rodnei până la 
culmea Ţibleşului şi coboară spre Ţara Lăpuşului până la sud-vest de localitatea Suciu de Sus, 
apoi cu judeţul Cluj pe circa 10 km şi cu judeţul Sălaj până la sud de Oarţa de Jos.  

Spre vest se află judeţul Satu Mare, limita trecând peste culmea Codru, prin vestul 
depresiunii Baia Mare, urmăreşte Valea Someşului, iar din dreptul localităţii Seini se abate spre 
culmile munţiilor Gutâiului până la pasul Huta şi mai departe, până la graniţa de stat cu Ucraina. 

 
În judeţul Maramureş există 76 localităţi, în care locuiesc 478.659 locuitori (123.738 

in municipiul Baia Mare), conform recensământului din anul 2011)din care: 
- 2 municipii: Baia Mare (reşedinţă de judeţ) şi Sighetu Marmaţiei; 
- 11 oraşe (Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Seini, Şomcuta 

Mare, Târgu Lăpuş, Tăuţii Măgherăuş, Ulmeni,Vişeu de Sus); 
- 63 comune cu 226 sate aparţinătoare; 

 
Coordonatele punctelor extreme ale judeţului Maramureş sunt: 
 

Punct 
cardinal Punct extrem Judeţul cu care se 

învecinează 
Longitudinea 

estică 
Latitudinea 

nordică 
Nord Piatra - comuna Remeţi Ucraina - 48.00.15 

Sud Baba -  comuna Coroieni Sălaj - 47.20.00 

Est Oraşul Borşa Suceava 22.52.30 - 

Vest Ciuta - comuna Bicaz Satu Mare 25.07.30 - 
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Ca urmare a evoluţiei geologico-morfologice, pe teritoriul judeţului se evidenţiază câteva unităţi 
de relief distincte: 

a) ZONA MUNTOASĂ cuprinde 2.655 km2 (43 %) şi este reprezentată prin cele două 
lanţuri OAŞ – GUTÂI – ŢIBLEŞ – pe  de o parte, şi MARAMUREŞ – RODNEI, pe de altă 
parte, având orientare generală de la nord-vest spre sud-est. 
Munţii vulcanici OAŞ – GUTÂI – ŢIBLEŞ se întind de la frontiera cu Ucraina şi până la Valea 
Sălăuţei. Înălţimea lor este, în general, mică, rareori depăşind 1.000 m. 

Munţii GUTÂI se întind de la Pasul Huta  (587 m) până la Pasul Neteda (1039 m) şi sunt 
dominaţi de platouri, iar principalele vârfuri sunt Pleşca Mare (1292 m), Igniş (1307 m) şi Gutâi 
(1443 m). 

Munţii ŢIBLEŞULUI prezintă un abrupt puternic spre nord şi nord-est, iar spre vest şi 
sud-vest coboară lin spre Depresiunea Lăpuşului prin muncei şi piemonturi. Principalele vârfuri 
sunt Ţibleş (1839 m), Hudin (1611 m) şi Văratec (1349 m). 

Lanţul muntos MARAMUREŞ – RODNA aparţinând CARPAŢILOR ORIENTALI este 
alcătuit în cea mai mare parte din şisturi cristaline, ceea ce le conferă o formă masivă.  

Munţii MARAMUREŞULUI sunt situaţi în nord-estul judeţului şi au altitudini medii de 
1600 – 1900 m. Afluenţii râului VIŞEU au fragmentat Munţii Maramureşului în mai multe 
masive: Farcau (1957 m), Pietrosul Bardului (1850 m), Toroioaga (1930 m) şi Cearcanu (1847 
m). 
  Munţii RODNEI aşezaţi în sud-estul judeţului sunt reprezentaţi în judeţ prin versantul lor 
nordic şi în acelasi timp prin partea lor cea mai înaltă, masivul Pietrosul Mare (2305 m). 
Glaciaţiunea cuaternară şi-a lăsat amprenta prin căldări şi văi glaciare din care unele adăpostesc 
lacuri alpine. În munţii Rodnei sunt douăzeci de asemenea lacuri, cunoscute şi sub numele de 
tăuri şi iezere. 

b) ZONA DE DEALURI, PODIŞURI ŞI PIEMONTURI cuprinde 1.873 km2 (30%) şi 
este reprezentată de seria culmilor şi măgurilor insulare ce aparţin podişului SOMEŞAN şi care 
mărginesc teritoriul judeţului în partea de sud şi sud-vest. Această unitate de relief este formată 
din munţi insulari alcătuiţi din şisturi cristaline, fiind acoperită cu o cuvertură de calcar, cu 
înălţimi ce variază între 500-800m, dintre care amintim: Culmea Codrului sau Făgetului cu 
înălţimea de 578 m, masivul Preluca cu vârful Florii (811m) şi Culmea Brezei ce atinge 974 m 
altitudine maximă. 

c) DEPRESIUNILE CU LUNCI ŞI TERASE se întind pe 1687 km2, reprezentând 27% 
din teritoriu. Între lanţurile muntoase OAŞ-GUTÂI-ŢIBLEŞ şi MARAMUREŞ-RODNEI se află 
depresiunea intramontană a MARAMUREŞULUI fragmentată de dealuri şi muncei, drenate de 
râurile Vişeu şi Iza care au creat două culoare relativ paralele. Depresiunea are un plafon ondulat 
şi ridicat la 700-800 m şi este cea mai vastă depresiune din ţară, lungă de circa 75 km şi lată de 
20 km. 

Depresiunea LĂPUŞULUI aflată în sudul judeţului este situată între munţii vulcanici, 
culmile Breaza şi Preluca, cumpăna apelor din Valea Lăpuşului şi Valea Cavnicului. Suprafaţa 
este deluroasă, puternic fragmentată de ape, dispusă în trepte, situate la altitudini de 300-650 m. 
Depresiunea este separată în două unităţi distincte de către prelungirea masivului vulcanic Şatra 
(1.041 m) şi anume Depresiunea propriu-zisă a LĂPUŞULUI la sud-est şi Depresiunea 
COPALNIC la nord-vest. 

Depresiunea BAIA MARE reprezintă zona cea mai joasă a judeţului, cu o altitudine 
medie de 200 m. Depresiunea are aspectul unui amfiteatru cu o serie de culoare ce se extind pe 
Valea Someşului până la Ţicău, pe Valea Lăpuşului până la REMETEA CHIOARULUI şi pe 
SASAR până la BAIA SPRIE. 

Depresiunile CHIOARULUI şi SĂLAJULUI sunt situate în partea de sud-vest a 
judeţului. Depresiunea CHIOARULUI este închisă de dealurile Prisnel şi Preluca, iar                               
depresiunea SALAJULUI de culmea Codrului şi dealul Sălajului, ambele cu largă deschidere 
spre Valea Someşului. 
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d) TRECĂTORI 
Munţii din judeţul MARAMUREŞ sunt străbătuţi de o serie de trecători, ceea ce 

facilitează legăturile în interiorul judeţului şi ale judeţului cu judeţele vecine. Principalele 
trecători sunt: 

- REMEŢI – NEGREŞTI OAŞ ( prin Pasul HUTA –587 m) – 20 km, şosea asfaltată; 
realizează legătura dintre judeţul Maramureş şi Satu Mare; 

- DESEŞTI – BAIA SPRIE (peste Munţii GUTÂI) – 24 km, şosea asfaltată; realizează 
legătura dintre Depresiunile Maramureşului şi  Baia Mare; 

- OCNA ŞUGATAG – ŞURDEŞTI (Pasul NETEDA – 1039 m) –30 km şosea asfaltată; 
realizează legătura dintre Depresiunea Maramureşului cu Depresiunile Baia Mare şi Lăpuş; 

- BOTIZA – SUCIU DE SUS – 30 km, drum forestier; realizează legătura dintre 
Depresiunea Maramureşului şi Depresiunea  Lăpuşului; 

- SĂCEL – SALVA (prin Pasul SETREF – 817 m), şosea asfaltată şi cale ferată; 
realizează legătura dintre judeţele Maramureş şi Bistriţa - Năsăud; 

- VIŞEU DE SUS – IACOBENI (prin Pasul PRISLOP – 1414 m) – 100 km, şosea 
asfaltată; realizează legătura dintre judeţele Maramureş şi Suceava. 

 
1.2.  Caracteristicile pedologice ale solului 
 

Formarea şi evoluţia numeroaselor categorii de soluri care se regăsesc pe teritoriul 
judeţului Maramureş, se explică prin varietatea spaţială şi cea temporală a factorilor pedogenetici 
naturali (factorul litologic, climatic, biologic, relieful, apa, timpul). 

Principalele tipuri de sol din judeţul Maramureş sunt: 
- în zona montană (Munţii Oaş-Gutâi-Ţibleş, Munţii Maramureşului şi Munţii Rodnei) 

predomină solurile brune luvice, soluri brune acide, humisilicatice, litosoluri. 
Toate tipurile de sol reprezentative din zonă sunt mai mult sau mai puţin degradate prin 

fenomene de eroziune de suprafaţă sau adâncime, exces de umiditate, terenuri acide, alunecări, 
tasări, etc. 

- în zona colinară (Depresiunile Maramureşului, Băii Mari şi Lăpuşului) tipurile de sol 
reprezentative sunt cernoziomurile tipice, argiloiluviale, soluri brune argiloiluviale şi 
eumezobazice, soluri brune argiloiluviale, regosoluri, erodisoluri. Degradarea solurilor din zonă 
este datorată atât fenomenelor de eroziune, alunecări de teren, terenuri acide, cât şi surpărilor, 
tasărilor, ori soluri slab evoluate. 

- zona de luncă a principalelor râuri care străbat judeţul cuprinde soluri slab evoluate, 
respectiv soluri aluviale tipice, gleizate sau molice, protosoluri aluviale, soluri gleice. 

Din punct de vedere agropedologic, solurile judeţului Maramureş, după gradul de 
fertilitate, sunt: cernoziomuri – 21.111 ha, litosoluri – 23.470 ha, regosoluri – 34.196 ha, 
aluviosoluri – 35.692 ha, soluri brune – 63.923 ha, rendzine – 14.565 ha, soluri neproductive – 
40.777 ha. Diferenţa până la 330.771 ha agricol o reprezintă preluvosolurile, erodosolurile, 
gleiosolurile, etc. 
 

Ca resursă naturală, solul se deosebeşte esenţial de resursele de apă şi aer care se pot 
reânoi relativ uşor. Solul, în schimb, îşi poate doar regenera fertilitatea şi deci potenţialul 
productiv dacă este utilizat cu anumite precauţii pentru a nu îl deteriora, dar dacă este distrus 
într-un mod sau altul, refacerea lui durează mulţi ani, iar costurile sunt foarte ridicate. 

În toate zonele, procesele de degradare sunt favorizate de activitatea antropică, precum 
exploatarea iraţională a pădurilor fără reîmpădurirea suprafeţelor derişate, aplicarea unei 
agrotehnici necorespunzătoare pe terenurile arabile sau păşunatul iraţional, cauze care potenţează 
fenomenele de degradare amintite. Degradarea solului prin procesele de eroziune (de suprafaţă şi 
de adâncime) favorizează colmatarea albiilor minore. 
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SECŢIUNEA a 2-a   CARACTERISTICI  CLIMATICE 
 

2.1.  Regimul climatic, specificităţi, influenţe 
 

În general, teritoriul Maramureşului se caracterizează printr-o climă temperat – 
continentală, cu nuanţe moderate. Astfel, zona estică, respectiv Munţii Rodnei şi Munţii 
Maramureşului, se află sub influenţa maselor de aer subpolar, în vreme ce partea vestică este 
dominată de un climat cu caracter continental moderat, unde se resimt influenţele oceanice. 

Particularităţile geografice ale judeţului Maramureş sunt rezultanta directă a condiţiilor 
geografice proprii. Din acestea un rol deosebit îl constituie poziţia geografică în extremitatea V – 
N-V a ţării, deschiderea largă spre V, ceea ce înlesneşte pătrunderea maselor de aer oceanic. Pe 
fondul acestor condiţii geografice interacţiunea între factorii genetici majori ai climei: suprafaţa 
activă, circulaţia generală a atmosferei şi radiaţia solară se conturează specificul climei şi 
topoclimei de aici. Marea varietate şi complexitate a suprafeţei active şi îndeosebi a reliefului, de 
la depresiuni joase (sub 200 m alt.) la culmile alpine ale Munţilor Rodnei (peste 2300 m alt.), 
imprimă întregului complex de elemente climatice o etajare pe verticală. Alternanţa ariilor 
depresionare cu culmile deluroase sau muntoase cu diferite expuneri şi inclinări introduce 
diferenţieri cantitative şi calitative a elementelor şi fenomenelor climatice. 

Deschiderea largă spre V  avantajează advecţia maselor de aer oceanic ce determină o 
vreme instabilă cu averse de ploaie primăvara şi vara şi burniţă sau ploi continue mai ales 
toamna şi începutul iernii.   

În acelaşi timp, înălţimile Munţilor Rodnei şi Maramureşului formează “un baraj” 
orografic important în faţa advecţiilor reci din N şi E creând un mare “avantaj natural” pentru 
jumătatea vestică a judeţului care este ferită de gerurile puternice şi iernile năprasnice 
determinate de aceste invazii. 

În acest context genetic evoluţia elementelor şi fenomenelor climatice capătă valenţe 
diferite teritorial şi temporar şi care, în anumite conjuncturi sinoptice, pot depăşi cu mult 
situaţiile medii, în sens pozitiv sau negativ cu multiple implicaţii asupra calităţii mediului, 
declanşând degradarea acestuia sub diferite aspecte.  

Toate aceste abateri, dependent de valoarea care o îmbracă şi de aici de consecinţele pe 
care le produc, sunt incluse în categoria riscurilor climatice care pot constitui cauza declanşării în 
lanţ a unor alte riscuri naturale (geomorfologice, hidrologice, etc.) sau antropice (poluarea 
aerului). 

Precipitaţiile atmosferice sunt cuprinse între 700 şi 1500 mm anual, Maramureşul 
înregistrând dintre cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor din ţară (1500 mm/an în bazinul 
superior al Vaserului). 
         Numărul mediu al zilelor ploioase pe an atinge 140, iar al zilelor în care ninge ajunge la 30. 
Precipitaţiile sunt repartizate neunifom pe teritoriul judeţului, înregistrându-se creşteri de la vest 
spre est. 

Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în intervalul cald (61,3%), începând din luna 
aprilie până în septembrie. Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri este următoarea: iarna – 17 %, 
primăvara – 22%, vara – 39%, toamna – 22%. Cantitatea cea mai mare a precipitaţiilor se 
înregistrează în Munţii Rodnei şi Maramureşului. 
         Microclimatul zonei BAIA MARE se caracterizează printr-o frecvenţă ridicată a 
precipitaţiilor atmosferice. 
         Având în vedere curenţii umezi care pătrund dinspre Oceanul Atlantic, în general, se 
evidenţiază valori ridicate ale umezelii relative. 
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2.2.  Regimul precipitaţiilor 
 

 Cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme –  vîrfuri istorice 
         Precipitaţiile atmosferice sunt, în general, destul de ridicate, de la 700 mm la peste 1400 
mm, cam 70% din judeţ primind peste 1000 mm/an. La munte cad 1200-1400 mm, iar în munţii 
Rodnei, Toroiaga, Prislop, Pietrosul Maramureşului, Farcău şi Ţibleş, ceva peste 1400 mm. Între 
700-800 mm cad numai în culoarele depresionare. În  iulie precipitaţiile ating 140-160 mm în 
nord şi nord-vest, iar în sud-vest numai 80-100 mm. Ploile nu sunt, în general, repezi, dar sunt de 
durată. Numărul anual al zilelor cu precipitaţii oscilează între 150 şi 170. Maximele în 24 de ore 
s-au înregistrat la Băiţa de Sub Codru cu 184 mm înregistrată la 23.02.1924, Sighetu Marmaţiei 
cu 104,7 mm înregistrată la 7.07.1933 şi Baia Mare cu 124,6 la 03.06.1954. 
Precipitaţiile medii multianuale înregistrate în perioada 1931-1970 sunt prezentate mai jos: 
 

Staţia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anuală 
Ocna 
Şugatag 

44,6 49,3 41,1 52,2 84,1 100,0 86,8 84,0 53,8 52,5 53,0 52,8 754,2 

Baia 
Mare 

68,7 66,0 62,1 62,4 89,9 110,6 91,1 85,1 63,7 68,0 66,1 79,4 913,1 

 
Precipitaţiile maxime în 24 ore (mm) la cele două staţii meteo Baia Mare şi Ocna Şugatag în 
perioada 1931-1970 sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Staţia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anuală 
Ocna 
Şugatag 

39,8 
1935 

41,8 
1962 

39,1 
1960 

33,8 
1935 

68,7 
1942 

60,5 
1965 

47,6 
1968 

59,1 
1941 

58,5 
1931 

53,7 
1931 

44,5 
1950 

38,9 
1947 

68,7 
22.05.1942 

Baia 
Mare 

47,3 
1953 

56,8 
1968 

92,4 
1964 

45,3 
1940 

121,4 
1970 

124,6 
1954 

69,4 
1965 

71,8 
1966 

45,3 
1969 

47,6 
1939 

36,8 
1969 

51,4 
1967 

124,6 
03.07.1954 

 
Numărul zilelor cu precipitaţii mai mari de 0,1 mm la cele două staţii meteo Baia Mare şi Ocna 
Şugatag în perioada 1931-1970 sunt evidenţiate în tabelul următor: 
 

Staţia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anuală 
Ocna Şugatag 13,8 14,0 12,1 12,6 14,7 15,1 14,3 12,0 9,8 9,7 12,9 14,4 154,5 
Baia Mare 13,8 13,1 12,8 11,5 13,1 12,8 11,9 11,5 9,4 11,3 14,4 15,4 151,0 

 
 În ceea ce priveşte cantităţile lunare şi multianuale de precipitaţii, la nivelul judeţului se 

remarcă o repartizare diferenţiată în funcţie de criteriul altitudinal, dar şi în funcţie de influenţele 
circulaţiei generale. Cantităţile maxime căzute în 24 ore au depăşit deseori 50 l/mp                        
şi izolat, chiar peste 100 l/mp/24 ore, în ultimul timp constatându-se o creştere a frecvenţei 
acestor ploi cu caracter torenţial. 
 Precipitaţiile cumulate anuale în judeţul Maramureş pentru perioada 2005-2009 sunt 
prezentate în tabelul următor: 
 
Nr. 
crt. 

Nume staţie Râu Cumulat 
2005 

Cumulat 
2006 

Cumulat 
2007 

Cumulat 
2008 

Cumulat 
2009 

1 Sighetu Marmaţiei Tisa 945,5 964,6 1073,5 1090,7 930,5 
2 Poiana Borşa Vişeu 690,5 872 857,5 853,2 606,8 
3 Moisei Vişeu 924 1049,6 1111,5 1100,3 726,6 
4 Bistra Vişeu 930,6 1670,2 1075,9 1113 914,7 
5 Vişeu de Sus Vaser 529 805,5 699,2 697,9 603,3 
6 Poieni Luhei Ruscova 764,5 1048,3 1126,3 903,6 670,2 
7 Ruscova Ruscova 745,6 859 931 1056,4 980,5 
8 Săcel Iza 625,9 752,4 883,7 814,4 719,3 
9 Strâmtura Iza 824,3 941,7 1037,7 918,2 712,3 
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10 Vadu Izei Iza 741,4 797,1 789,1 939,2 656,6 
11 Şieu Botiza 778,7 825,9 966,4 845,5 747,1 
12 Mara Mara 1108,6 1243,4 1197,9 1130,5 933,5 
13 Ulmeni Someş 777 827,7 793 883,9 754,6 
14 Cicârlău Someş 977,8 1074 933,8 1087,4 755,4 
15 Sălsig Salaj 821,7 911,1 776,5 894,7 691,4 
16 Răzoare Lăpuş 933,3 976 966,9 965,4 750,3 
17 Lăpuşel Lăpuş 906,3 996,8 767,5 1009,2 739,6 
18 Suciu de Jos Suciu 908,6 926,4 1089,5 888,2 828,9 
19 Cavnic Cavnic 1479,2 1526,4 1662,2 1688,5 1116,2 
20 Copalnic Cavnic 869,6 971,3 941,5 989,4 804,2 
21 Firiza Firiza 1585,3 1548,2 1381,9 1367,6 1072,3 
 

Privitor la clima judeţului Maramureş trebuie menţionate căderile abundente de zăpadă şi 
îngheţurile.  În  anotimpul rece al anului precipitaţiile sub formã de zăpadă se produc, în medie, 
într-un număr de 20 - 30 zile în podiş şi 50 - 60 zile la munte. 

Stratul de zăpadă începe să apară la sfârşitul lunii septembrie la munte, iar în depresiuni 
la sfârşitul lunii octombrie începutul lunii noiembrie. Ultima ninsoare se poate înregistra ca dată 
medie, la munte, în ultima decadă a lunii martie. Durata medie a intervalului cu ninsori posibile 
este de 150-200 zile în Munţii Rodnei şi de 100-150 zile în ceilalţi munţi şi pe culoarul Vişeului, 
iar în depresiunea Baia Mare-Lăpuş şi Podişul Boiului numai de 50-70 zile. Grosimea stratului 
de zăpadă are în medie 300-350 cm în munte (mai mare în zonele adăpostite), iar în rest rar 
depăşeşte 70-80 cm. La munte numărul mediu  al zilelor cu strat de zăpadă este de 120-200 de 
zile, în depresiunile intermontane de 80-120 zile, iar în rest de 70-80 de zile. 

În regiunea montană la cca 1.000 m altitudine primul îngheţ se produce în jurul datei de 1 
octombrie. Fenomenul de îngheţ este frecvent la munte, dar şi în depresiunea Maramureş. În 
depresiuni au loc şi inversiuni termice, mai accentuate în nord-vestul  Depresiunii Maramureş şi 
mai slabe în depresiunile Lăpuş-Baia Mare. Numărul mediu anual al zilelor fără îngheţ, variază 
între 80 (în zona înaltă a Munţilor Rodnei) şi 160-170 în depresiunile Baia Mare – Lăpuş, Chioar 
şi Codru.  Munţii înalţi au 80-120 de zile fără îngheţ, munţii joşi (Breaza, Preluca) şi dealurile 
înalte au 120-160 zile fără îngheţ. 

În zona munţilor Rodnei primele zile cu îngheţ survin în medie la începutul lui septembrie 
şi la 1 octombrie în restul zonelor montane - culmea Breaza şi culmea Judeleva, la 11 octombrie 
în depresiuni şi la 21 octombrie în culoarul Someşului - dealurile Asuajului şi zona Codrului. 

Ultima zi cu îngheţ se produce ca dată medie  la 1 iunie în Munţii Rodnei, la 1 mai în restul 
zonelor montane, 21 aprilie în depresiuni şi 11 aprilie în culoarul Someşului. 
 
2.3.   Temperaturi  
 
Temperaturi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate – vîrfuri istorice 

Suprafaţa activă eterogenã (diverse forme de relief cu altitudini diferite, orientarea şi 
expunerea versanţilor, vegetaţia, reţeaua hidrograficã, solul, etc.) introduc, pe fondul general al 
climatului, o serie de topoclimate cu caracteristici proprii.  

Astfel, temperatura medie anuală variază de la sud spre nordul judeţului, din depresiuni 
spre crestele montane, de la -20C până la peste 90C. Astfel, media pe etajul înalt al munţilor 
Rodnei temperatura este cuprinsă între 0 şi -20C; în partea înaltă a Munţilor Maramureşului şi în 
unele zone ale Munţilor Ţibleş temperatura variază de la 0 la +20C; în restul munţilor, de la 2 la 
40C; în părţile joase ale munţilor, culmea Breaza şi interfluviu Iza-Vişeu de la 4 la 60C; în 
depresiunile Lăpuş, Copalnic, pe culmile Preluca, Podişul Boiu şi Culmea Codrului temperatura 
medie anuală este de 6-80C; culoarele de vale din Lăpuş şi Cavnic, Dealurile Chioarului, 
bazinetul Rus-Şişeşti, dealurile Asuajului şi Sălajului au 8-90C, iar în zona joasă a Depresiunii 
Baia Mare, temperatura medie anuală a aerului depăşeşte puţin 90 C. 
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În luna ianuarie temperatura medie are valori cuprinse între -100C în zona vârfurilor 
înalte din Munţii Rodnei şi -20C în partea joasă a Depresiunii Baia Mare. În zona montană în 
ianuarie, temperatura medie este cuprinsă între -100C şi -60C. În zonele de la marginea munţilor, 
în zona Dealurilor Maramureşului, culmile Breaza şi Preluca au temperaturi cuprinse între -40 C 
şi -60C. Depresiunile şi dealurile Chioarului, Codrului, Asuajului au temperaturi cuprinse între -
30C şi -40C, iar în partea joasă a Depresiunii Baia Mare avem temperaturi medii cuprinse între -
20C şi -30C. 

În luna iulie media temperaturilor oscilează între 80C pe culmile înalte ale Munţilor 
Rodnei şi peste 200C în Depresiunea Baia Mare. În zona montană media temperaturilor aerului 
variază de la între 8 şi 140C, în zona Dealurilor Maramureşului este de de 14-160C, pe culoarele 
din Depresiunea Maramureş, Culmea Breaza, Masivul Preluca şi dealurile din zona Munţilor 
Lăpuş temperatura este cuprinsă între 16-180C. 

În depresiunile Baia Mare, Copalnic, Lăpuş podişul Boiu, dealurile Chioarului şi Codrului  
temperatura lunii iulie este cuprinsă între 18-200C. 

Temperatura maximă absolută pe teritoriul judeţului Maramureş a fost de 39,20C la 8 
august 1951 înregistrată la Vişeu de Sus şi Baia Mare, iar minima absolută de -31,60C la Vişeu 
de Sus , la 26 ianuarie 1954.  

Datorită ponderii destul de ridicate a reliefului montan pe teritoriul judeţului, primăvara 
întârzie din ce în ce mai mult pe măsură ce creşte altitudinea, iar toamna se prelungeşte, aceasta 
datorându-se faptului că atât procesele de răcire, cât şi cele de încălzire încep de jos în sus, astfel 
că pe culmile montane înalte acestea se produc cu o întârziere progresivă.  

În ianuarie temperaturile medii variazã în acelaşi sens, fiind cuprinse între -10°C în zonele 
înalte şi -3°C la -4°C în podiş şi în zonele depresionare. Adeseori iarna, aerul rece şi ceţos se 
acumuleazã pe vãi şi în depresiuni (unde temperaturile minime absolute pot să scadă pânã la 
valori de -30 la -35°C), relativ frecvent înregistrându-se inversiuni de temperaturã. În iulie, 
temperaturile medii sunt cuprinse între cca. 10°C la munte şi 19 - 21°C în zonele mai joase,                                
maximele absolute ajungând pânã la valori de 37 la 40°C, în funcţie de altitudine (vara anilor 
2006, 2008). Umezeala relativă a aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 76 - 82 
% raportat la scara întregului judeţ. 

Direct dependentă de circulaţia generală a atmosferei, ca şi de cele ale suprafeţei active, 
nebulozitatea influenţeazã la rândul ei regimul tuturor elementelor climatice şi prezintã valori 
medii multianuale care se situeazã între 5,7 şi 6,9 zecimi. 

Strâns legat de nebulozitate este un alt element meteorologic şi anume durata de strălucire a 
soarelui care pentru teritoriul judeţului Maramureș înregistreazã sume cuprinse între 1700 - 2000 
ore pe an, cu diferenţierile spaţiale şi temporale specifice. 

 
2.4.   Fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade. 
  

Vânturile se formează sub influenţa circulaţiei generale din vest, a celei din nord şi a 
orientării culmilor muntoase şi a culoarelor de vale. 

Depresiunea Maramureşului se caracterizează prin canalizări de aer ce coboară dinspre 
Munţii Maramureşului, Munţii Oaş, Gutâi, Ţibleş, dirijându-se dinspre Prislop spre Borşa. 

Uneori pe culoarele Vişeu şi Iza se canalizează aerul venit din nord şi nord-vest. Pe 
crestele înalte vântul depăşeşte 50 m/s iarna, iar în rest vitezele medii anuale sunt de 3-3,8 m/s. 

În tabelul următor sunt trecute direcţia vânturilor şi frecvenţa medie în procente pentru 
staţiile meteo Ocna Şugatag şi Baia Mare în perioada 1961-1970. 

 
Staţia N NE E SE S SV V NV Calm 
Ocna Şugatag 2,7 3,9 19,9 6,2 2,1 3,0 9,6 7,1 54,5 
Baia Mare 8,8 6,2 9,9 7,7 18,2 15,0 3,6 3,4 27,2 
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În tabelul următor este trecută viteza medie a vânturilor în m/s pentru staţiile meteo Ocna 
Şugatag şi Baia Mare în perioada 1961-1970. 

 
Staţia N NE E SE S SV V NV Obs 
Ocna Şugatag 2,0 2,9 3,5 3,7 2,3 3,1 4,0 4,0  
Baia Mare 2,8 2,3 2,5 2,1 2,7 3,1 2,9 2,9  

 
Uneori pe culoarele Vişeu şi Iza se canalizează aerul venit din nord şi nord-vest. Pe 

crestele înalte vântul depăşeşte 50 m/s iarna, iar în rest vitezele medii anuale sunt de 3-3,8 m/s. 
Sub influenţa reliefului (etajarea şi orientarea culmilor), în judeţul Maramureş există 

câteva sectoare topoclimatice complexe cum ar fi sectorul Munţilor Maramureş şi al Munţilor 
Rodnei, sectorul Ţibleş-Igniş, Depresiunea Maramureş, sectorul dealurilor înalte, Depresiunile 
Baia Mare-Lăpuş. 

Sectorul corespunzător Munţilor Maramureşului şi Munţilor Rodnei se caracterizează 
prin veri scurte şi răcoroase şi ierni lungi. Elementele climatice înregistrează următoarele valori: 
temperaturi medii anuale de la 3 la -20C; temperatura medie în luna ianuarie între -10 şi -60 C; 
temperatura medie în luna iulie, cuprinsă între 8-120 C; numărul  zilelor fără îngheţ 80-120; 
precipitaţii medii anuale, 1000-1400 mm; numărul zilelor cu strat de zăpadă, 120-200. 

Sectorul Igniş-Ţibleş are o climă uşor mai moderată, temperatura medie anuală de la 2 la 
60C; temperatura medie în luna ianuarie între -5 şi -60 C; temperatura medie în luna iulie,    
cuprinsă între 8-120 C; numărul  zilelor fără îngheţ 80-120; precipitaţii medii anuale, 1000-1200 
mm; numărul zilelor cu strat de zăpadă, 100-150. 

Depresiunea Maramureş are un topoclimat de adăpost, dar relativ rece şi umed. Acest 
topoclimat este caracterizat prin: temperatura medie anuală de  60C la Borşa şi 8,50C la Sighetu 
Marmaţiei; temperatura medie în luna ianuarie între -5 şi -30 C; temperatura medie în luna iulie, 
cuprinsă între 16-180 C; numărul  zilelor cu îngheţ 120-140; precipitaţii medii anuale, 800-1000 
mm; numărul zilelor cu strat de zăpadă, 75-120. 

Sectorul dealurilor înalte din sud încadrează următoarele unităţi: Culmea Breaza, Preluca, 
dealurile înalte din zona Lăpuş, Culmea Codrului, Podişu Boiu, Dealurile Chioarului şi Masivul 
Prisaca. Aceste unităţi se caracterizează prin: temperatura medie anuală de la 4 la 80C; 
temperatura medie în luna ianuarie între -4 şi -30 C; temperatura medie în luna iulie, cuprinsă 
între 16-180 C; numărul  zilelor cu îngheţ 120-160; precipitaţii medii anuale, 800-1000 mm; 
numărul zilelor cu strat de zăpadă, 75-100. 

Depresiunile Baia Mare-Lăpuş au în componenţă următoarele unităţi: depresiunile Lăpuş, 
Copalnic, sectorul înalt din Baia Mare, dealurile Chioarului, Asuajului, Sălajului şi culoarul 
Someşan al Depresiunii Baia Mare. Aici temperaturile medii anuale sunt de 8-100C; în ianuarie 
avem temperaturi medii cuprinse între -4 şi -20C, iar în luna iulie între 18-200C; numărul zilelor 
cu îngheţ 120-130; precipitaţii medii anuale 700-800 mm; numărul zilelor cu strat de zăpadă 50-
75. Aici apar uşoare inversiuni termice, precum şi amplitudini termice maxime destul de ridicate. 
 Totodată, trebuie consemnat faptul că la nivelul judeţului Maramureş s-au înregistrat de-a 
lungul timpului şi fenomene extreme aşa cum sunt furtunile, caracterizate prin vânt puternic cu 
schimbarea bruscă a direcţiei, cu formarea de vârtejuri care au antrenat în aer praf sau alte 
obiecte uşoare de pe sol, însoţite sau nu de averse de ploaie, descărcări electrice şi grindină. 
Aceste furtuni au afectat învelitorile unor construcţii, reţelele electrice şi telefonice (Baia Mare 
1983, 1998, 2001), au produs doborâturi de material lemnos în fondul forestier (Baia Sprie/ 
Gutâi 1983, 1998, etc.) De asemenea, fenomenele orajoase au produs  incendierea unor locuinţe 
sau anexe gospodăreşti pe teritoriul judeţului.  

Până în prezent nu au fost înregistrate tornade pe teritoriul judeţului Maramureş, deşi la 
nivel naţional au fost consemnate astfel de fenomene. În acest context nu poate fi exclusă apariţia 
unor astfel de fenomene şi pe teritoriul judeţului. 
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SECŢIUNEA a 3-a   REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 
 

3.1.  Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate – vârfuri istorice 
 
Reţeaua hidrograficã codificatã aferentã judeţului Maramureş are o lungime totală de 

2300 km, care, raportată la suprafaţa judeţului de 6304 kmp, conduce spre o densitate medie de 
0,370 km/kmp. Datorită diversitãţii formelor de relief (zonă montană şi colinară) acest parametru 
prezintă valori de la sub 0,3 km/kmp în zona colinară şi mai uscată, până la valori de aproape 0,5 
km/kmp în zona superioarã a bazinului hidrografic al Vişeului. 
 Principalele bazine hidrografice sunt reprezentate de  cursurile de apă Someş şi Tisa care 
tranziteazã judeţul şi care colecteazã întreaga reţea hidrograficã de pe teritoriul judeţului pe o 
lungime de 140 km. Principalul afluent al Someşului în jud. Maramureş, este Lăpuşul  (rezultat 
din unirea Lăpuşului cu Cavnicul), iar râul Tisa culege apa cursurilor Vişeu, Iza şi Săpânţa. 
 Caracteristicile hidrografice ale celor mai importante cursuri de apã de pe teritoriul 
judeţului Maramureş sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Date privind cursul de apã Bazinul hidrografic 
Panta medie ‰ Nr. 

crt. 
Cursul de 

apã 
Lungime 

în jud.MM 
km. Pe bazin În judeţ 

Coef.de 
sinuoz. 

Suprafaţa 
aferentã jud. 

MM kmp. 

Altitudine 
medie bazin 

m. 
1. Tisa 63 6 2 1,24 3237 - 
2. Vişeu 82 15 1 1,31 1581 1011 
3. Cisla 20 48 48 1,13 103 1214 
4. Vaser 48 25 25 1,36 410 1090 
5. Ruscova 38 28 28 1,18 433 1079 
6. Iza 80 13 13 1,21 1293 681 
7. Baicu 19 51 51 1,22 100 893 
8. Ieud 16 43 43 1,14 54 813 
9. Botiza 18 38 38 1,04 102 782 
10. Mara 38 22 22 2,16 410 749 
11. Cosău 25 38 38 1,25 116 738 
12. Someş 58  3 3 2,12 3110 534 
13 Bârsău 34 12 12 1,48 164 317 
14 Lăpuş 119 9 9 2,70 1875 542 
15 Iedera 8 17 17 1,25 16 487 
16 Săsar 31 27 27 1,13 306 625 
17 Băiţa 22 43 43 1,13 75 705 
18 Nistru 20 34 34 1,62 43 552 
19 Cicârlău 13 43 43 1,39 24 385 
20 Ilba 10 41 41 1,18 31 394 
21 Seinel 9 41 41 1,18 31 394 

 
Scurgerea apei este direct influenţatã de caracteristicile fizico-geografice (relief, variaţia 

factorilor climatici, stadiul de dezvoltare a vegetaţiei, etc).  Principalele caracteristici ale 
scurgerii sunt determinate de variaţiile altitudinale, anotimpuale şi de factorii azonali. 
 Ponderea cea mai mare a scurgerii se realizeazã în lunile de primăvară şi începutul verii, 
cauzate de precipitaţii mixte (lichide şi din topirea zăpezii), respectiv din precipitaţiile lichide de 
la începutul verii (luna VI şi luna VII) când se realizează 30 - 40 % (uneori chiar 50 %) din 
volumul scurgerii medii anuale. Râurile mici din zona de podiş a judeţului (afluenţii Someşului, 
afluenţii Tisei) înregistrează valori mari ale scurgerii şi în perioada de iarnă (20 - 30 % din 
volumul scurgerii medii anuale ca urmare a topirii mai timpurii a zãpezilor şi gheţurilor). Vara, 
ca rezultat al creşterii evapotranspiraţiei şi a scãderii precipitaţiilor, apare o epuizare a apelor 
subterane din stratul freatic, fenomen reflectat prin apariţia apelor mici de vară (luna VIII şi luna 
IX). Ca efect al ploilor torenţiale pot apărea şi viituri de vară care ating valori mari ale debitelor, 
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îndeosebi pe râurile mici şi pe torenţi. La începutul toamnei, deşi evaporaţia începe să scadă şi 
încep ploile de toamnă, rezervele subterane nefiind refăcute se înregistrează valori mici ale 
scurgerii (luna IX, luna X). În funcţie de ploile de toamnă care pot fi de lungă durată se pot 
înregistra creşteri ale scurgerii, apărând viiturile de toamnă care se pot prelungi până în luna XII 
(viitura din luna decembrie 1995). În zona montană scurgerea este mai bogatã, ca efect al 
precipitaţiilor mai mari cantitativ, 800-1100 l/mp/an, exemplificând prin zona superioarã a 
râurilor Vişeu, Iza, Lăpuş, Firiza şi altele. 
 Principalul indice al resurselor de apã din râuri este dat de scurgerea medie, acesta fiind 
deosebit de util în dimensionarea planurilor de gospodărire a apelor.  
 Cea mai importantă fază de regim hidrologic prin ponderea efectelor distructive ale 
apelor este scurgerea maximă, caracterizată prin debite şi volume maxime, fiind legată de durata 
în ore (zile) a viiturilor. Viiturile care se produc pe teritoriul judeţului sunt generate de ploi în 
intervalul mai - noiembrie şi preponderent topirea zãpezilor în sezonul rece, sau din 
suprapunerea celor douã fenomene în perioada de iarnã - primãvară. Caracteristicile viiturilor şi 
amploarea lor variazã în timp şi spaţiu, fiind legatã de factorii climatici şi de caracteristicile 
bazinelor hidrografice (mãrimea suprafeţei şi altitudinea medie). Frecvenţa medie de producere a 
inundaţiilor pe teritoriul judeţului este de 2 - 3 inundaţii pe an, durata acestora fiind variabilã de 
la 12-15 ore pe cursurile mici de apã, la 2 - 6 zile pe râurile Lăpuş, Someş şi Tisa. În decursul 
ultimilor ani, debitele maxime înregistrate pe principalele râuri din judeţul Maramureş se 
regăsesc în tabelul de mai jos.  
 

Debite maxime istorice Nr. 
crt. Râul 

Staţia 

hidrometricã 

Q mediu 

multianual 
mc/s 

Q 1 % 
mc/s Q max. ist. 

mc/s Data 

1. Vişeu Poiana Borşa 3,62 310 83,5 07.08.72 
2. Vişeu Moisei 6,36 460 176 27.07.74 
3. Vişeu Leordina 17,80 770 704 26.07.08 
4. Vişeu  Bistra 32,40 1120 1330 27.07.08 
5. Vaser Vişeu de Sus 8,45 500 288 05.03.01 
6. Ruscova Luhei 5,44 310 219 05.03.01 
7. Ruscova Ruscova 11,40 504 417 05.03.01 
8. Iza Săcel 1,33 171 139 12.05.70 
9. Iza Strâmtura 7,03 510 358 04.03.01 
10. Iza Vadu Izei 16,8 790 605 03.05.70 
11. Mara Mara 4,30 240 184 24.12.95 
12. Mara  Vadu Izei 8,68 385 252 05.03.01 
13. Someş Ulmeni 89,20 2390 2300 14.05.70 
14. Sălaj Sălsig 2,40 220 250 13.06.74 
15. Lăpuş Răzoare 11,20 590 393 13.05.70 
16. Lăpuş Lăpuşel 18,70 940 780 13.05.70 
17. Suciu Suciu de Jos 3,38 320 189 17.02.87 
18. Cavnic Cavnic 0,65 94 50 05.03.01 
19. Cavnic Copalnic 4,29 370 210 13.05.70 
20. Săsar Baia Mare 5,63 360 191 13.05.70 
21. Firiza Blidari 2,28 180 148 13.05.70 
22. Firiza Firiza 3,04 225 168 13.05.70 
23. Cisla Baia Borşa 1,65 190 47,4 26.07.08 
24. Baicu Dragomireşti 2,02 208 160 05.03.01 
25. Botiza Şieu 1,54 192 120 05.03.01 
26. Cosău Fereşti 2,10 180 97,6 01.08.69 
27. Bârsău Buciumi 0,541 187 * 28,4 25.03.04 
28. Nistru Buşag 0,47 83 65 13.05.70 
29. Săsar Baia Sprie 0,638 90 31,8 24.12.95 
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 Analizând datele, observăm că în ultimii 30 ani s-au produs frecvente inundaţii de mare 
amploare, care s-au situat în jurul probabilitãţilor anuale de depăşire de 1 % (de exemplu: r. 
Someş în anul 1970, r. Tisa în 2001,  r. Vaser / Vişeu în anii 2001 şi 2008, etc.). 
 În funcţie de substratul litologic al reliefului pe care-l străbat, râurile prezintă variate 
elemente ale naturii patului albiei. Astfel, în zona montană predomină bolovanii de dimensiuni 
mari (5-50 cm) intercalaţi cu pietrişuri grosiere. Spre zona de podiş şi de confluenţă (zona de 
luncă), fundul albiilor este preponderent format din pietrişuri grosiere cu dimensiuni variate (1-5 
cm), sau mai fine (0,5-2 cm), ori chiar din nisipuri fine. Pe unele porţiuni ale albiilor râurilor 
mari îndeosebi (Someş, Tisa), în zonele malurilor unde viteza apei este foarte mică, apar 
depunerile sedimentare. 

 
3.2. Bazinele hidrografice, lacurile de acumulare – suprafeţe, volume 
 

Râurile din judeţul Maramureş aparţin la două mari bazine hidrografice Tisa şi Someş, 
doar o mică parte de 61 km aparţine bazinului Siret şi 12 km bazinului Crasnei. 
  Râul SOMEŞ curge  prin mijlocul unor lunci care ating lăţimi mari. Panta medie de 
scurgere este redusă favorizând în acest fel erodarea malurilor, formarea de meandre şi de plaje. 
Panta medie redusă favorizează şi inundarea unor suprafeţe mari de teren din zonele de luncă în 
perioadele de inundaţii.   
 Râul Someş curge în cadrul judeţului Maramureş pe o distanţă de circa 50 km între 
Benesat şi Seini. Are un curs sinuos, meandrat, cu lăţimi ale albiei minore de 80-120 m. 
 Are un regim hidrologic care se caracterizează prin ape mari primăvara şi viituri în timpul 
verii, toamna sunt cele mai mici debite. Cele mai mari debite sunt constatate în luna aprilie şi 
cele mai mici în luna septembrie. 
 Turbiditatea medie atinge valori de 868 g/m3, iar scurgerea medie specifică oscilează în 
jur de 2t/ha/an la Ulmeni.   

Afluenţii pe dreapta ai râului SOMEŞ  sunt: 
Râul Lăpuş - principal afluent pe dreapta al râului Someş, este colectorul aproape unic al 

versanţilor sudici ai munţilor Gutâi, Ţibleş şi Lăpuş. Principalii afluenţi ai râului Lăpuş sunt: 
Cavnicul şi Săsarul. Alţi afluenţi ai Lăpuşului sunt: Strâmbu Băiuţ, Suciu, Rohia, Dobric, 
Chechiş, Craica etc. Alţi afluenţi ai Someşului sunt: Bârsău, Sălaj, Nistru,Cicârlău, Ilba şi Seinel. 

Râul Săsar - are un caracter torenţial şi formează chei înguste în partea superioară a 
cursului iar pe cursul inferior ajunge la un oarecare echilibru lărgindu-şi valea până la 1,5 - 2,0 
km. Se varsă în  Lăpuş în zona loc. Bozânta Mare. Săsarul este afluent de dreapta al Lăpuşului, 
are o lungime de 31 km şi are ca afluenţi Chiuzbaia, Firiza, Usturoi, Borcut. Firiza este afluent 
drept al Săsarului, are o lungime de 28 km şi are ca afluenţi Valea Neagră, valea Sturului şi 
Jidovoaia. 

Râul Cavnic - îşi are izvorul de sub poalele estice ale Gutâiului şi pasului Neteda; este 
colectorul principal al depresiunii Copalnic. Principalii săi afluenţi sunt Bloaja şi Berinţa. 

 
Principalii afluenţi ai râului TISA pe teritoriul judeţului Maramureş sunt râurile Vişeu şi 

Iza care au bazine hidrografice apreciabile. 
Râul Vişeu izvorăşte din apropierea pasului Prislop având ca afluenţi importanţi: 

Negoiescu, Repedea, Cisla, Izvorul Dragoş Vaser, Ruscova, Crasna, Bistra. Vaserul aduce 
Vişeului la vărsare aproximativ 27% din debitul mediu 9 mc/sec şi are ca afluenţi Catarama, 
Făina, Stevioara, Botizu, Noviciorul, Valea Scradei, Valea Peştilor. 

Râul Iza izvorăşte de pe versantul vestic al Pietrosului Rodnei de sub Vârfu Bătrâna. Are 
ca principalii afluenţi, pârâul Bileasa, râul Baicu, râul Ieud, râul Botiza, pârâul Slătioara, pârâul 
Valea Morii, pârâul Vălenilor, râul Mara, pârâul Valea Stejarului, pârâul Şugău, pârâul 
Ronişoara. Râul Mara (format din cele două pârâuri principale ale Râuşor şi Runcu), are ca 
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principal afluent Cosăul se varsă în Iza la Vadul Izei . Un afluent de mai mică importanţă al Tisei 
este Săpânţa. 

 
Un număr de 7 râuri izvorăsc din Maramureş şi aparţin bazinului Siret, acestea sunt: 

Bistriţa, Vulcănescu, Mostin, Şes, Ţibău, Ursul, Salhoi având o lungime de 61 km. 
Râurile Cerna şi Ciuta în lungime de 12 km pe teritoriul judeţului Maramureş aparţin 

bazinului hidrografic al Crasnei. 
Râurile Poiana, Ileanda, Cheud se varsă în Someş în judeţul Sălaj, iar Izvorul Căţelei se 

varsă în Cermuş pe teritoriul Ucrainei. 
 
Viiturile  

Geneza viiturilor pe râurile din cadrul Depresiunii Maramureşului şi a zonei montane 
bazinală aferentă este în majoritatea cazurilor (61%) de origine pluvionivală. Stratul consistent de 
zăpadă care persistă până în luna mai, peste care se suprapun precipitaţii frontale datorate 
circulaţiei vestice şi sudice, favorizează formarea acestui tip de viitură iarna şi primăvara, în 
restul anului viiturile având o origine pluvială. 

Frecvenţa lunară de producere a viiturilor prezintă un maxim în luna martie pentru cursul 
principal al râului Vişeu, (16-22% din totalul viiturilor selecţionate), precum şi maxime 
secundare în aprilie şi mai.  

Afluenţii de dreapta ai Vişeului (Cisla, Vaser, Ruscova) prezintă un maxim în luna aprilie 
(18-24% din totalul viiturilor selecţionate), precum şi maxime secundare în lunile martie şi mai. 

Bazinul hidrografic Iza se remarcă printr-o maximă principală a frecvenţei de producere a 
viiturilor în luna martie pe cursul principal, precum şi prin maxime secundare în lunile aprilie şi 
iunie. 

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi pe afluenţii de stânga ai Izei, (14-20% din totalul cazurilor 
selectate). Frecvenţa lunară minimă de producere a viiturilor se înregistrează în luna ianuarie 
(0%) în cazul bazinului hidrografic Vişeu şi lunile ianuarie şi septembrie în cazul bazinului 
hidrografic Iza. 

Durata viiturii reprezintă o componentă esenţială a hidrografului de viitură, care 
determină amplitudinea efectelor pe care acesta le generează. Durata totală medie a viiturilor 
(perioada 1980-205) de pe râurile din Depresiunea Maramureşului şi zona montană bazinală 
aferentă a fost cuprinsă între 109 şi 168 ore pentru râurile aparţinând bazinului hidrografic Vişeu 
şi între 127 şi 181 ore pentru râurile aparţinând bazinului hidrografic Iza. 

Durata medie de creştere a viiturii este cuprinsă între 6 şi 41 de ore, aspect rezultat în 
urma neuniformităţii caracterului precipitaţiilor, intensitate, durată şi repartiţie teritorială, precum 
şi de caracteristicile gradului de împădurire.  

Astfel bazinul hidrografic Iza este caracterizat de un timp de creştere mai redus datorită 
gradului de împădurire mai redus. Raportul dintre timpul de creştere şi timpul total al viiturii 
variază în jur de ¼.  

Debitul maxim reprezintă un alt element caracteristic al viiturii, depinzând de condiţiile 
climatice şi elementele morfometrice ale bazinelor de recepţie. Debitele maxime produse în 
timpul viiturilor din perioada 1980-2005 au avut valori cuprinse între 902 m³/s pe Vişeu la Bistra 
şi 6,0 m³/s pe Iza la Săcel.  

Volumele totale scurse cu ocazia viiturilor excepţionale au fost cuprinse între 2,61 mil m³ 
şi 146,644 m³ în cazul bazinului Vişeu şi între 1,980 m³ şi 127,170 mil.m³. 

Valorile scurgerii maxime în bazinul Lăpuşului exprimate pe o perioadă de 23 de ani 
(1972-1995) au pus în evidenţă patru ani caracteristici în care acestea au depăşit 300 m3/s (pe 
râul Lăpuş, la staţia hidrometrică Răzoare - anii 1974, 1978, 1993 şi 1995).  

Debitele maxime absolute înregistrate la staţiile hidrometrice Răzoare şi Suciu de Sus din 
bazinul Lăpuşului (1972 - 1995) sunt reliefate în continuare: 
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Râul Staţia Anul 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
m3/s 50 26,4 208 98 48,5 27,5 135 54,2 149 115 39,4 47,7 Suciu Suciu de 

Jos data 15.11 07.06 12.06 04.04 03.04 14.06 30.12 01.01 29.07 12.03 01.07 31.01 
m3/s 191 207 410 141 132 121 358 228 136 290 118 150 Lăpuş Răzoare 
data 15.11 27.12 12.06 03.04 03.04 11.02 30.12 01.01 01.06 12.03 01.07 31.01 

 
Râul Staţia Anul 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

m3/s 45,3 44,6 93,8 35,1 58 52,4 31,8 51,6 X 85,8 33 93,6 Suciu Suciu de 
Jos data 05.07 04.05 20.04 01.04 24.03 18.12 04.07 20.05 X 21.12 31.12 24.12 

m3/s 126 144 204 96 118 192 114 170 X 352 166 372 Lăpuş Răzoare 
data 05.07 04.05 20.04 01.04 24.03 18.12 01.11 20.05 X 21.12 31.12 24.12 

 
Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, debitul maxim absolut la staţia 

hidrometrică Răzoare, ce controlează bazinul superior şi mijlociu al Lăpuşului, a fost de 410 
m3/s, fiind înregistrat pe 12 iunie 1974, urmat de valorile înregistrate în prima lună de iarnă în 
anii 1995 (372 m3/s), 1978 (358 m3/s) şi 1993 (352 m3/s). În cazul staţiei hidrometrice care 
controlează râul Suciu, valorile maxime se sincronizează temporal cu cele înregistrate pe râul 
colector, cu mici excepţii. 

În concluzie, se poate afirma că bazinul Lăpuşului este predispus la apariţia unor valori 
de debit frecvent peste 200 m3/s. Astfel, după anii 1970, în spaţiul lăpuşan s-au produs mai multe 
viituri puternice care au generat inundaţii, mai ales pe sectorul inferior al râului Lăpuş. La numai 
patru ani după maxima din 1970, cea din 1974 a fost aproape la fel de puternică, iar anii următori 
au consemnat în repetate rânduri viituri care au pus probleme comunităţilor locale. 
 Pe teritoriul judeţului Maramureş sunt 10  lacuri de acumulare din categoria C, un polder 
la Săcălăşeni, precum şi acumularea Strâmtori-Firiza cu lacul tampon Berdu şi acumularea 
Runcu aflată în stadiul de execuţie.  
 Pe teritoriul judeţului Maramureş există un număr de 14 lacuri naturale majoritatea de 
origine glaciară. La Ocna Şugatag şi la Coştui există lacuri sărate formate prin prăbuşirea unor 
străvechi exploatări de sare. Apa din aceste lacuri conţine clorură de sodiu la concentraţii 
aproape de saturaţie, are proprietăţi terapeutice. La Baia Sprie este lacul Albastru , format în 
urma prăbuşirii unei vechi galerii de mină, are formă ciculară cu un diametru de 60-70 m şi o 
adâncime de peste 5 metri, culoare fiind dată de sărurile solubile de cupru. 
 Ca lacuri glaciare amintim Iezerul Pietrosului, Iezerele Buhăiescu, lac Rebra, Măguri, 
Vinderel, Gropilor, tăul Băiţei, tăul Gropilor, tăurile Chendroaiei, tăul lui Dumitru,lacul 
Morărenilor, izvorul Bistriţei Aurii. 
Principalele  caracteristici ale lacurilor de acumulare din judeţ sunt prezentate mai jos: 

Caracteristici baraj 
Caracteristici lac 

acumulare 
 

Nr 
Crt 

 
Zona 

geografică 
(loc.) 

 
Denumire 

baraj 
(lac 

acumulare) 

 
Curs de 

apă Tip  
 

H  
( m ) 

L 
corona-

ment 
( m ) 

Volum 
total 

(mil.mc ) 

Supr. 
lac 

( ha ) 

Categoria/ 
Utilizare 

 
Deţinător 

Anul  
punerii în 
funcţiune 

 
1 

 
Recea 

 
Arieşel 

 
Pr. 

Arieşel 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

 
3 

 
62 

 
0,15 

 
7 

B / 
agrement 

Primăria 
Recea 

 
1976 

 
2 

 
Baia Mare 

 
Berdu 

 
R. Firiza 

Anrocamen
te cu masca 

de beton 

 
14,5 

 
33 

 
0,145 

 
2,2 

B / 
alimentări 

apă 

S.G.A. 
MM 

 
1964 

 
3 

 
Baia Mare 

 
Strâmtori* 

 
R. Firiza 

   Beton 
contraforţi 
ciupercă 

 
51,50 

 
198 

 
16,6 

 
110 

A / 
alimentări  

apă 

S.G.A. 
MM 

 
1964 

4 Târgu Lăpuş Lighet Pr. Nires 
De greutate 

(pământ 
omogen) 

10 90 0,075 3 
B / 

agrement 

Dir. 
Silvică 
Baia 
Mare 

1975 
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5 Târgu Lăpuş Dobricel 
Pr. 

Dobricel 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

9 48 0,185 2 
B / 

agrement 

Primăria 
Târgu 
Lăpuş 

1983 

6 Baia Sprie 
Bodi Mogoşa 

I 

R. Săsar 
(văi 

locale) 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

8 75 0,200 4 
B / 

agrement 

Primăria 
Baia 
Sprie 

1964 

7 Baia Sprie 
Bodi Mogoşa 

II 

R. Săsar 
(văi 

locale) 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

3 20 0,008 1 
C / 

agrement 
A.J.V.P.S

. MM 
1964 

8 Baia Sprie 
Bodi Mogoşa 

III 

R. Săsar 
(văi 

locale) 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

3 20 0,005 1 
C / 

agrement 
A.J.V.P.S

. MM 
1964 

9 Baia Mare 
Bodi 

Ferneziu 

R. Firiza 
(văi 

locale) 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

25 125 0,051 2 
C / 

agrement 

Primăria 
Baia 
Mare 

1976 

10 Baia Mare Stur 
R. Firiza 

(văi 
locale) 

Beton 14,0 30 0,003 0,5 
C / 

hidroenergie 

S.C. 
Hidroelec

trica  
Cluj 

1996 

11 
Tăuţii 

Măgherăuş 
Nistru 

Pr. Nistru 
(văi 

locale) 
Beton 5 40 0,035 1 

C / 
agrement 

Primăria 
Tăuţii 

Măgherău
ş 

1970 

12 Satulung Răchitişa 
Pr. 

Răchitişa 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

8 40 0,042 1 
C / 

agrement 

Primăria 
Săcălăşen

i 
1972 

13 Săcălăşeni 
Polder 

Săcălăşeni 

R. Lăpus 
V. 

Cioncas 
(văi 

locale) 

De greutate 
(pământ 
omogen) 

3,45 25 0,086 1 

C / 
apărare 

împotriva 
inundaţiilor 

A.N.I.F. 
R.A. U.A. 

23 
1981 

*Lacul de acumulare Strâmtori, este amplasat pe râul Firiza, borna C.S.A.nr.20, cod  cadastral II-I 1.66.19.2, la 
circa 10 km nord de municipiul Baia Mare. 
 
3.3.   Lacuri, iazuri – suprafeţe, adâncimi 

 
„Actul de naştere” al amenajării Strâmtori-Firiza a fost semnat în anul 1961 prin emiterea 

H.C.M. 835/1961. Lucrările de construcţii s-au desfăşurat în perioada 1961-1964, iar în anul 
1964 lacul a fost dat în funcţiune. La proiectarea amenajării au concurat două dintre cele mai 
prestigioase colective de proiectanţi şi constructori care şi-au pus amprenta la realizarea 
principalelor acumulări din ţara noastră, Institutul de Proiectare pentru Amenajări şi Construcţii 
Hidrotehnice Bucureşti şi Inteprinderea de Construcţii Hidrotehnice Bucureşti. 

 
Amenajarea hidrotehnică complexă Strâmtori-Firiza are în componenţă: 

 Barajul Strâmtori, în amonte de care se desfăşoară acumularea Strâmtori. Barajul este de tip-
baraj cu plăci plane şi contraforţi ciupercă, cu următoarele caracteristici tehnice: înălţime de 
52,0 m, lungime la coronament de 198,0 m, cotă fundaţie 320,00 m, cotă coronament 371,50 
m, volumul total al lacului de 16,06 mil.m3, bazinul hidrografic controlat 212km2 din care 
130 km2 din bazinul Firiza şi 82 km2 din bazinul Mara. 

 Barajul Berdu şi lacul tampon Berdu. Barajul este amplasat la circa 300 m aval de barajul 
Strâmtori, lacul tampon având un volum de 140 000 m3. Barajul este din anrocamente cu 
mască din beton, cu o înălţime de 14,5 m şi o lungime de 73 m. 

 Derivaţia Brazi - Valea Neagră, cu o lungime de 8840 m, cu rol de suplimentare a debitelor 
afluente în acumularea Strâmtori, cu un debit de 10 m3/s din bazinul hidrografic al râului 
Mara. Aducţiunea va fi funcţională la capacitate după finalizarea acumulării Runcu din 
bazinul hidrografic al râului Mara, în prezent aportul din bazinul hidrografic al râului Mara 
este de 1,6-2,0 m3/s. 
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 Galeria de aducţiune baraj Berdu - Nod de presiune (situat în Baia Mare), cu o lungime de 
5505 m. Galeria are ca funcţiune transportul apei din lacul de compensare Berdu în Baia 
Mare la nodul de presiune, de unde apa este repartizată consumatorilor principali 
(alimentarea cu apă pentru populaţie şi industrie); 

 Uzina hidroelectrică I Strâmtori, amplasată la piciorul barajului Strâmtori, având o putere de 
4,2 MW; 

 Uzina hidroelectrică II, amplasată la Nodul de presiune, având o putere instalată de 0,4 MW. 
 
Funcţiile principale ale amenajării hidroenergetice Strîmtori-Firiza sunt: 
 Alimentarea cu apă potabilă şi industrială a oraşelor Baia Mare şi Baia Sprie la un debit 

instalat de 1650 l/s. În anul 1976, pe fondul dezvoltării economice a judeţului Maramureş, 
având în vedere necesitatea suplimentării debitului livrat cu 700 l/s s-a realizat derivaţia 
Brazi-Valea Neagră, urmând să devină funcţională la finalizarea acumulării Runcu; 

 Producerea de energie electrică; 
 Agrement şi turism; 
 Piscicultură în regim natural de dezvoltare. 
Este interesant de remarcat că amenajarea Strâmtori-Firiza este prima acumulare din ţara noastră 
realizată pentru a servi ca sursă de alimentare cu apă potabilă a unui oraş. 

 
Lacurile antroposaline şi carstosaline de la Ocna Şugatag  

Efectul dizolvării sării în subteran şi la suprafaţa diapirului de la Ocna Şugatag a fost formarea 
a 8 lacuri antroposaline şi a 35 de lacuri carstosaline, multe dintre acestea din urmă fiind nişte gropi de 
mici dimensiuni. În momentul de faţă se mai păstrează doar 8 lacuri antroposaline (unele mai vechi 
dispărând şi altele noi apărând ulterior) şi doar 4 lacuri carstosaline, restul fiind colmatate şi invadate de 
vegetaţie higrofilă şi halofilă  

Lacurile antroposaline (antropogene) s-au format, în general, prin prăbuşirea tavanului 
minelor de sare în urma dizolvării pilonilor de susţinere din interiorul camerelor de exploatare 
ca urmare a infiltrării apelor freatice în interiorul salinelor şi a inundării acestora după 
evacuarea instalaţiilor de exploatare. Pe amplasamentele respective s-au format nişte gropi 
imense, care treptat s-au umplut cu apă fie din precipitaţii şi şiroire de versant, fie din aport 
subteran. În multe cazuri, soluţia halină formată în interiorul salinelor a ajuns la saturaţie, prin 
aceasta oprindu-se dizolvarea şi conferindu-se o stabilitate relativă elementelor de susţinere 
rămase neafectate. 

Lacurile carstosaline s-au individualizat în doline, formate, la rândul lor, pe două căi: 
prin surparea de mică amploare a terenului ce acoperea unele goluri subterane, produse la 
suprafaţa masivului de sare de infiltrarea apelor subterane; prin tasarea lentă a terenului, în 
urma sufoziunii chimice, respectiv a dizolvării aflorescenţelor saline din acoperământul sării, 
sau chiar a mineralului de la suprafaţa masivului; dizolvarea a fost succedată de sufoziunea 
mecanică sub efectul apelor de infiltraţie sau a celor subterane.  

În studiile anterioare profesorul Pânzaru identifică trei zone de repartiţie a unităţilor 
lacustre pe cuprinsul depresiunii. Zona de sud, include mai multe lacuri antroposaline, între care 
Gavrilă, Tăul Fără Fund, bazinul vechii staţiuni şi câteva lacuri carstosaline - ex. Vorsing, Mihai 
etc. Zona de nord-est, ce cuprinde, între altele, lacurile antropogene Vrăjitoarei, Bătrân şi Roşu, 
precum şi unele lacuri carstosaline (Lacul Alb).  Zona Pipiriga, constituită în totalitate din lacuri 
carstosaline, între care lacurile Pipiriga de Sus, de Mijloc şi de Jos, Lacul Fântâna de la Slatină şi alte 
mici lucii de apă numerotate de autor cu cifre arabe (lacurile 4 … 25).  

În prezent, configuraţia complexului lacustru de la Ocna Şugatag este modificată, prin aceasta 
punându-se în evidenţă o dinamică deosebit de activă a vetrei depresiunii şi a bazei versanţilor. Astfel, lacurile 
din zona de sud au înregistrat, în general, importante extinderi ale suprafeţelor prin prăbuşirea sau abrazionarea 
malurilor, numărul lor rămânând aproximativ aceleaşi. 
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În zona de nord repartiţia spaţială a lacurilor este mult schimbată; în timp ce unele lucii de apă au 
dispărut cu desăvârşire, locul lor fiind luat de mici platouri lipsite de vegetaţie (salinitate ridicată - ex. 
complexul Pipiriga), alte unităţi au înregistrat transformări ale cuvetelor, inclusiv de poziţie, sub efectul 
unor masive alunecări de teren de pe versantul stâng al depresiunii (lacurile Roşu, Vrăjitoarei şi Bătrân ).  

Ca urmare a continuării procesului de disoluţie a sării în subteran au apărut noi unităţi lacustre, respectiv 
lacurile Bogdan 1 şi Bogdan 2, conturând un nou sector în zona centrală a depresiunii. Acestea s-au format şi 
evoluat în anii ’70 – ‘80 prin prăbuşirea minei Bogdan şi spre sud-vest, a suitorului care funcţiona pe lângă 
aceasta. Lacurile Bogdan 1 şi Bogdan 2 reprezintă unele dintre cele mai spectaculoase unităţi, 
datorită formei lor, dar şi a diferenţei de nivel între cornişa de prăbuşire şi oglinda apei, din 
păcate neconservate şi devenite depozite de reziduuri gospodăreşti în ultimii ani.  

Dinamica accentuată a depresiunii de anticlinal diapir de la Ocna Şugatag este evidenţiată 
şi de modificarea în timp a principalelor elemente morfometrice ale unităţilor lacustre. În acest 
sens, pe lângă apariţia sau dispariţia unor lacuri se remarcă creşteri semnificative ale suprafeţelor sau 
volumelor sub efectul dizolvării sării, a prăbuşirii versanţilor emerşi sau a retragerii malurilor (lacurile 
Gavrilă – alături de cel de la Ocna Mureş cele mai extinse din ţară, Tăul fără Fund, Mihai şi Dragoş), sau, 
dimpotrivă, reduceri ale acestor elemente sub efectul alunecărilor de teren, scurgerilor aluvionare de versant 
şi a colmatării (lacurile Vorsing, Vrăjitoarei şi Bătrân).  

De asemenea, fenomenele şi procesele specifice acestei categorii de lacuri şi-au pus 
amprenta şi asupra evoluţiei malurilor, dovadă fiind modificările perimetrului acestora şi a 
coeficientului de sinuozitate. 

Un alt element negativ îl constituie extragerea susţinută a saramurii care ocupă golurile 
subterane ale salinelor rămase neprăbuşite (îndeosebi mina Dragoş) în scopul valorificării 
balneare de către staţiunile nouă şi veche şi numeroasele amenajări de bazine private recent 
realizate. Apa suprasărăturată extrasă este rapid înlocuită de apa dulce a orizontului freatic care 
reactivează disoluţia şi poate genera noi prăbuşiri de proporţii, cu formarea de noi lacuri, chiar 
mai mari decât cele existente.  

Dinamica principalelor elemente norfometrice ale lacurilor de la Ocna Şugatag 

Nr Element / 
Lac 

Anul 
ridicării 

Supr. 
 (S-
m2) 

Lungime 
(L-m) 

Lăţime 
medie 
(Bm-m) 

Lăţime 
max. 

(Bmax-m) 

Adânc. 
medie  
(hm-m) 

Adânc. 
maximă 
(hmax-m) 

Vol. 
(V-m3) 

Perim
.  (m) 

Coef. de 
sinuozitate 

Vorsing 1968 1514 69.5 21.78 30 2.82 6.9 4277 204 1.48 1 * 2006 673 54.65 12.31 22.2 1.14 4.1 764 155.1 1.69 
Gavrilă 1968 23542 341.5 68.94 134 10.58 29.95 249102 1048 1.93 2 ** 2006 28312 338.78 83.57 162.26 9.7 25.7 274667 953.9 1.6 
Mihai 1968 672 47.5 14.15 20 0.87 3.8 587 131.5 1.43 3 * 2006 764 62.09 12.3 24.89 0.9 3.1 687 154.8 1.58 

1968 1625 48.5 33.51 31 1.39 32.9 2259 132 0.92 4 Tăul Fără 
Fund  ** 2006 2858 85.93 33.26 54.75 1.41 31.5 4042 228.5 1.21 
Dragoş 1968 70 10.3 6.8 9.9 1.28 17 89 30 1.01 5 ** 2006 246 22.17 11.11 18.17 1.2 15.2 295 63.4 1.14 

Bogdan 1 1968 - - - - - - - - - 6 ** 2006 2324 61.08 38.05 56.58 3.07 7.3 7146 192.2 1.12 
Bogdan 2 1968 - - - - - - - - - 7 ** 2006 871 42.92 20.3 34.12 1.1 2.7 962 116.5 1.11 
Vrăjitoarei 1968 1758 56.8 30.95 43 3.49 6.8 6133 160.5 1.08 8 ** 2006 1171 52.59 22.27 35.3 2.98 6 3485 143.6 1.18 

Bătrân 1968 6226 130 47.89 85.5 6.13 15.7 38175 369 1.32 9 ** 2006 6012 129.9 46.28 93.72 5.51 12.7 33149 374.5 1.36 
Roşu 1968 3337 125 26.7 45 1 2.25 3337 342 1.67 10 ** 2006 3590 129.07 27.81 46.5 0.76 2.1 2743 389.3 1.83 

1968 1708 105 16.27 26.5 2.04 2.65 3485 248 1.69 11 Pipiriga de 
Jos    * 2006 - - - - - - - - - 

Alb 1968 1348 84.5 15.95 23.5 0.31 0.74 420 190 1.46 
12 * 2006 - - - - - - - - - 

* lac carstosalin               ** lac antroposalin 
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Acumularea Runcu este amplasată pe râul Mara aval de confluenţa cu valea Brazi fiind 
destinată asigurării sursei de apă potabilă şi industrială pentru zona Baia Mare şi Baia Sprie.  

Principalele caracteristici ale obiectivului realizat în proporţie de 25% sunt:  
 volum util: 21*10

6 
m

3 
 

 volum total: 23*10
6 

m
3 

 
 cota NNR: 731 mdM  
 cota coronament: 733 mdM  
 înălţime baraj: 87 m  
 suprafaţa lacului la NNR: 85 ha  
 

Pe teritoriul judeţului Maramureş sunt 17 iazuri, dintre care 5  sunt în administrarea 
CNMPN REMIN SA, 10 în administrarea SC Conversmin SA  şi 2 în administrarea SC 
Romaltyn Mining SRL. (Anexa nr. 22) 

Cele mai mari poluări din judeţul Maramureş, datorită iazurilor miniere, au avut loc la: 
Colbu I şi Colbu II, Aurul şi la iazul Novăţ. 

În data de 07.07.1997 s-a rupt iazul Colbu II care s-a deversat în iazul Colbu I. Pentru a 
nu se rupe şi digul central de la Colbu I, s-a executat o breşă în digul lateral pentru îndepărtarea 
cantităţii de apă. De atunci se fac lucrări de punere în siguranţă a iazurilor Colbu I şi Colbu II;  
lucrările din vara anului 2008 au fost afectate de ploile din perioada 24-27 iulie 2008 când s-a 
mai executat o breşă în digul lateral. Nu a fost afectat filoplanctonul şi nu s-a constatat 
mortalitate piscicolă. 
 În data de 30 ianuarie 2000, datorită precipitaţiilor importante şi a topirii zăpezii, a avut 
loc  ruperea digului iazului Aurul care a antrenat o importantă cantitate de metale grele şi ioni de 
cianură în râul Lăpuş şi Someş.  A fost afectat filoplanctonul şi s-a constatat mortalitate 
piscicolă. La 3 luni după eveniment filoplanctonul s-a refăcut pe râul Lăpuş şi pe Someş. 
 Datorită precipitaţilor căzute în data de 09.03.2000, la ora 22.10 a crescut nivelul 
hidrostatic în cuveta iazului Novăţ, depăşind astfel capacitatea de pompare a celor trei pompe în 
funcţiune. În data de  10.03.2000 în jurul orei 11.00 s-a început antrenarea de steril din barajul 
iazului Novăţ producându-se deschiderea digului, iar o parte din steril a ajuns în pârâul Novăţ şi 
de aici în râurile Vaser, Vişeu şi Tisa.  
 
         Cele mai reprezentative zone umede care constituie arii protejate sau sunt propuse pentru  
arii protejate din teritoriul judeţului Maramureş sunt: 
Pe cursul Tisei 
- Defileul Tisei, zonă protejată sub denumirea”Cuzi” - Parcul Natural Munţii Maramureşului 
- Aria de luncă Crăciuneşti, Tepliţa, Cămara, Sighetu Marmaţiei 
- Cursul Tisei aval de Sărăsău, prin Câmpulung la Tisa până la Teceul Mic şi Piatra. 
Pe cursul Izei 
- Tăul Muced şi Izvorul Albastru al Izei 
- Mlaştinile Dumbrava de la Dragomireşti 
- Mlaştina Iezer de la Ieud 
- Zona Onceşti-Vadu Izei, cu revărsări, braţe moarte, mlaştini 
- Zona Izei, la vărsare în Tisa şi pâraile care coboară de pe dealul Solovan. 
Pe cursul Vişeului 
- Defileul Vişeului între Bistra şi  Valea Vişeului 
- Lacurile şi zona inundabilă de lângă Petrova 
- Tinovul Băiţei de pe Vaser situat la altitudinea de 1600 m. 
Pe cursul Marei 
- Tăurile de la Hoteni 
- Tăul Morărenilor 
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Tinoavele din Munţii Igniş 
- Tinovul Mare de la Hărniceşti 
- Tăul lui Dumitru are o suprafaţă de 3 ha 
- Poiana Brazilor 
- Mlaştina Vlăşhinescu(Vlăşchinescu) are o suprafaţă de 3 ha 
- Tinovul Jilerescu - propus pentru protecţie 
- Tinovul Săpâncioarei - propus pentru protecţie 
Lacurile glaciare din Munţii Rodnei 
- Lacul Iezer 
- Tăurile Buhaiescu 
 
Ariile protejate din judeţul Maramureş 
 Rezervaţia ştiinţifică Pietrosul Mare are o suprafaţă de 3300 ha 
 Rezervaţia fosilieră Chiuzbaia are o suprafaţă de 50 ha 
 Rezervaţia Piatra Rea se află în oraşul Borşa la confluenţa Văii Fântâna cu Cimpoioasa, are o 

suprafaţă de 50 ha şi altitudinea medie de 1500m 
 Lacul Albastru se află în oraşul Baia Sprie şi are o suprafaţă de 0,5 ha 
 Peştera Vălenii Şomcutei 
 Peştera cu Oase de la Poiana Botizei comuna Băiuţ 
 Stâncăriile Sâlhoi Zâmborslavele în oraşul Borşa, are o suprafaţă de 1,0 ha 
 Creasta Cocoşului din Munţii Gutâi, sat Mara, comuna Deseşti are altitudinea medie de 

1200m 
 Cheile Tătarului siuate în sat Mara, comuna Deseşti au o suprafaţă de 15 ha şi o lungime de 

0,7 km 
 Cheile Babei situate în sat Baba comuna Coroieni au o suprafaţă de 15 ha şi o lungime de 

1km 
 Peştera Boiu Mare se află în localitatea Boiu Mare, are o suprafaţă de 0,5 ha şi lungime de 31 

m 
 Turbăria Iezerul Mare are o suprafaţă de 5 ha şi este situată în sat Hărniceşti comuna Deseşti 
 Coloanele de la Limpedea se află în cartierul Ferneziu, municipiu Baia Mare, au o  suprafaţă 

de 3 ha 
 Rozeta de piatră de la Ilba se află în sat Ilba, comuna Cicârlău şi are o suprafaţă de 0,5 ha 
 Peştera din dealul Solovan este situată pe teritoriul administrativ al municipiulu Sighetu 

Marmaţiei şi are o suprafaţă de 1 ha 
 Tăul Negru se află în Munţii Lăpuşului, pe teritoriul administrativ al comunei Băiuţ, satul 

Strâmbu-Băiuţ, are o suprafaţă de 1 ha 
 Ponorul Izei este situat în comuna Săcel, are o suprafaţă de 0,5 ha 
 Izvorul Albastru al Izei sau Izbucul Izei este situată în localitatea Săcel, are o suprafaţă de 

100 ha 
 lacul Morărenilor este situat în comuna Ocna Şugatag, sat Breb, are o suprafaţă de 20 ha 
 Mlaştina Poiana Brazilor este situată în comuna Giuleşti şi are o suprafaţă de 3 ha 
 Pădurea Ronişoara este situată în comuna Rona de Sus şi are o suprafaţă de 62 ha 
 Pădurea Crăiasca este situată în Ocna Şugatag şi are o suprafaţă de 44 ha. 
 Pădurea Bavna este situată în comuna Satulung, sat Fersig  şi are o suprafaţă de 26 ha 
 Pădurea cu larice de la Coştui este situată în comuna Rona de Sus, sat Coştui, are o suprafaţă 

de 0,7 ha 
 Cornu Nedeii-Ciungii Balasinei, rezervaţia este situată în localitatea Borşa şi are o suprafaţă 

de 80 ha 
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 Rezervaţia Arboretul de castan comestibil Baia Mare este situată în nordul localităţilor Tăuţii 
Măgheruş, Baia Mare  şi Tăuţii de Sus are o suprafaţă de 500 ha 

 Defileul Lăpuşului de la Târgu Lăpuş la Remetea Chioarului are o lungime de 25 km 
 pădurea de pini Comja este situată în oraşul Seini şi are o suprafaţă de 0,5 ha 
 rezervaţia Ţibleş-Arcer este situată pe teritoriul orasului Dragomireşti şi al comunei Groşii 

Ţibleşului şi  are o suprafaţă de 150 ha 
 Rezervaţia Vf Farcău-Lac Vinderel-Vf Mihăiescu  este situată pe teritoriul comunelor 

Repedea şi Poienile de sub Munte, are o suprafaţă de 150ha şi se află la altitudinea de 1700m 
 Rezervaţia Poiana cu Narcise Tomnatec Sehleanu este situată pe teritoriul comunei Repedea 

şi are o suprafaţă de 100 ha. 
 

3.4. Acumulări piscicole – suprafeţe 
 
 Principala acumulare piscicolă din judeţ este complexul piscicol Ariniş care este situat pe 
valea Sălajului, în amonte de comuna Ariniş. Lacurile se întind pe o suprafaţă de 82 ha, au o 
capacitate de 90,2 mii mc apă şi sunt în administrarea agentului  economic SC Cosma SRL. Alte 
acumulări importante sunt păstrăvăriile administrate de Direcţia Silvică Maramureş prin 
Ocoalele Silvice Baia Mare şi Mara, precum si de alţi agenţi economici. 
 În tabelul următor sunt trecute principalele acumulări piscicole din judeţ; nu s-au trecut 
acumulările care au suprafeţe mici, sub 0,1 ha, care nu prezintă riscuri la inundaţii, nu sunt 
consumatoare de apă şi nici nu au  importanţă economică. 
  Acumulări piscicole pe teritoriul judeţului Maramureş: 

Denumirea acumulării Cursul de apă Deţinătorul Suprafaţa 
(ha.) 

Complexul piscicol Ariniş V Sălaj SC Cosma SRL 82 
Păstrăvăria Firiza Firiza Ocol Silvic Baia Mare 0,74 
Păstrăvăria Pistruia-Blidari Pistruia-Firiza Ocol Silvic Baia Mare 0,98 
Păstrăvăria Săpânţa Săpânţa Ocol Silvic Mara 1,81 
Păstrăvăria Lostriţa Firiza SC Romaniţa Impex SRL 0,1 
Păstrăvăria Mara p.Râuşor SC Alexis Prod Pan SRL  0,1 
Păstrăvăria Borşa Vişeu SC Turism Păltiniş Cerbu SRL 0,04 

Total   85,77 ha 
 
 3.5.  Amenajări hidrotehnice – diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva 
inundaţiilor 
 
         În condiţiile unui relief muntos, râuri cu un pronunţat caracter torenţial, în care viiturile, 
exceptând Someşul şi Lăpuşul, se propagă în mai puţin de 26 ore, dotarea cu lucrări de apărare 
împotriva inundaţiilor este relativ redusă. 
 În administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş sunt executate lucrări  
de îndiguire, totalul acestora fiind de 61,235 km. Aceste diguri apără 14 localităţi cu un număr de 
109.974 locuitori. Toate digurile sunt executate din materiale provenite din cunetarea albiilor şi 
sunt prevăzute cu lucrări de subtraversare pentru evacuarea apelor din incintă, fiind echipate cu 
clapeţi de închidere. 
 Pentru exploatarea corespunzătoare în perioade de ape mari, digurile sunt echipate cu 
mire determinante de nivel. În scopul desfăşurări în bune condiţii a fluxului informaţional 
hidrometeorologic, pe arealul judeţului funcţionează 5 staţii meteorologice, 2 staţii hidrologice şi 
31 staţii hidrometrice. Prin programul FLOOD PREVENTION s-au instalat 16 staţii 
hidrometrice, 4 staţii pluviometrice şi radarul hidrometeorologic de pe Vf. Igniş. Începând cu 
anul 2005 prin implementarea proiectului DESWAT ( Destructive Water Abatement and Control 
of Water Disastrers), activitatea de hidrologie şi gospodărire a apelor a intrat într-o nouă etapă de 
dezvoltare şi modernizare a următoarelor sisteme: 
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-     monitoring al râurilor prin instalarea de staţii automate cu senzori de măsurare a nivelului 
apei, precipitaţiilor, temperaturii aerului şi a apei, precum şi de măsurare a principalilor 
parametri de calitate ai apelor. 
-      realizarea de prognoze hidrologice de scurtă şi medie durată. 
 
În prezent, situaţia staţiilor automate din judeţ se prezintă astfel: 
 
Bazinul hidrografic Tisa : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazinul hidrografic Somes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. Amplasamentul staţiei automate Parametri Modernizată 
1 Baia Borşa H P T K Da 
2 Băiuţ Văratec   P     Da 
3 Bistra H P T   Da 
4 Dragomireşti H P T   Da 
5 Iza la Vadul Izei H P T   Da 
6 Leordina H P T   Da 
7 Luhei   P     Da 
8 Mara H P T   Da 
9 Mara la Vadul Izei H       Da 

10 Mogoşa   P     Da 
11 Moisei H P T   Da 
12 Poiana Borşa H P T   Da 
13 Runcu   P T   Da 
14 Ruscova H P T   Da 
15 Săcel H P T   Da 
16 Şieu H P T   Da 
17 Sighetu Marmaţiei H P T   Da 
18 Strâmtura H T P   Da 
19 Valea Vişeului H       Da 
20 Vişeu de Sus H P T   Da 

Nr.crt. Amplasamentul staţiei automate Parametri Modernizată 
1 Ulmeni H P T   Da 
2 Suciu de Jos H P T   Da 
3 Copalnic H P T   Da 
4 Blidari H P T   Da 
5 Buciumi H P T   Da 
6 Firiza H P T   Da 
7 Baia Mare H P T K Da 
8 Cavnic H P T   Da 
9 Razoare H P T   Da 

10 Lapusel H P T   Da 
11 Salsig H P T   Da 
12 Bicaz   P     Da 
13 Coroieni   P     Da 
14 Grosii Tiblesului   P     Da 
15 Cabana Izvoarele   P     Da 
16 Plesca   P     Da 
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 Prin implementarea acestor sisteme informaţionale se creează posibilitatea avertizării din 
timp a populaţiei asupra unui pericol iminent, fapt ce va determina diminuarea pagubelor şi se va 
evita complet pierderea de vieţi omeneşti. Acestea au la bază următoarele avantaje: 
- se măreşte frecvenţa de cunoaştere concretă a variaţiei nivelurilor apelor râului Tisa şi 
afluenţilor de la un nivel de 24 ore cât este în prezent, la 15-20 min, adică o mărire de 6-16 ori. 
- se măreşte gradul de anticipare a undei de viitură de la 1-2 ore cât este în prezent, la 24-36 ore. 
- se măreşte timpul avut la dispoziţie pentru intervenţii şi apărare cu circa 24-36 ore pentru 
populaţia din zonele care ar fi afectate de inundaţii sau fenomene meteorologice periculoase. 
  
Principalele caracteristici ale lucrărilor de îndiguire în administrarea S.G.A Maramureş sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Nr. 
crt. Denumirea construcţiei Lungime 

(km.) 
Înălţime 

(m.) 
Probabilitate 
de depăşire 

Anul punerii 
în funcţiune 

1. Dig de apărare r. Tisa la Sighetu Marmaţiei 4,86 3 1% 1964 
2.  Dig mal stang  r.Tisa la Remeti 3,434 5 1% 2016 
3. Dig mal stang r.Tisa la Teceu 1,45 3 1% 2016 
4. Dig apărare r. Iza mal drept la Sighetu Marmaţiei 3,05 2 5% 1944 
5. Dig apărare r. Iza mal stâng la Sighetu Marmaţiei -

Valea Cufundoasă 
1,95 1,5 5% 1990 

6. Dig r. Iza la punte Marmaţia 0,5 1,5 5% 2009 
7. Dig Vişeu de Sus -Vişeu Est  mal drept 1,3 2 5% 1984 
8 Dig Vişeu de Sus -Vişeu Vest  mal stâng şi mal drept 2,87 2 5% 1984 
9 Dig Vişeu de Sus -Vişeu de Mijloc  mal drept 1,75 2 5% 1984 

10 Dig Vişeu de Jos 1,7 2 5% 1984 
11 Dig Leordina 1,55 1,2 5% 1984 
12 Dig Petrova 2,85 2 5% 1984 
13 Îndiguire r. Vişeu  la Petrova-Puţul Sec 0,285 2-3 5% 2001 
14 Îndiguire r. Vişeu  la Petrova 1,005 3 5% 2004 
15 Îndiguire r. Vişeu  la Petrova- 0,55 3 5% 2009 
16 Îndiguire r. Vişeu  la Petrova- 0,74 3 5% 2012 
17 Îndiguire r. Vişeu  la Valea Vişeului 0,55 3 5% 2009 
18 Regularizare şi indiguire r. Iza la Onceşti Năneşti 3,1 1,7 5% 1989 
19 Regularizare şi indiguire r. Iza la Bârsana 2,55 2 5% 1989 
20 Regularizare şi indiguire r. Iza la Rozavlea 2,625 3 5% 1981 
21 Regularizare şi indiguire r. Iza la Bogdan Vodă 1,5 3 5% 1980 
22 Dig mal stâng r. Lăpuş Remetea Chioarului -Lăpuşel 16,6 2 5% 1972 
23 Regularizare şi indiguire r. Sălaj la Sălsig mal stâng 1,75 3 5% 1981 
24 Regularizare şi indiguire r. Sălaj la Sălsig mal drept 0,5 3 5% 1981 
25 Îndiguire r. Dobric mal drept la Târgu Lăpuş 2,8 1,5 5% 1974-1976 
26 Îndiguire r. Dobric mal stâng la Târgu Lăpuş 3,8 1,5 5% 1974-1976 
27 Îndiguire r. Lăpuş mal stâng şi drept la Târgu Lăpuş 0,5 1,4 5% 1998 

TOTAL 61,235    
 
 În administrarea terţilor, pe teritoriul judeţului Maramureş, lungimea digurilor de pământ 
totalizează 1,1 km sunt în administrarea operatorului economic SC Acaterm SA Sighetu 
Marmaţiei, acest dig apără frontul de captare a apei de la Crăciuneşti şi are o asigurare de 5%. 
 

Date caracteristice 
      Lungime dig (km) 

Localităţi aflate în zona                
inundabilă Nr 

crt Denumirea lucrării Denumire 
curs  apă Mal stâng Mal drept Denumire 

localitate 
Tip dig Deţinător 

1 Dig apărare front 
captare Crăciuneşti 

Tisa 1,1 / Com. Bocicoiu Mare, 
sat Crăciuneşti 

Pământ SC Acaterm 
SA 
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Polderul Culcea din comuna Săcălăşeni 

A fost construit în anul 1987 şi are o capacitate de 84000 m3. Nu a fost necesară folosirea 
lui până în prezent. În urma reabilitării din anul 2006, în perioadele cu precipitaţii, din polder nu 
se mai evacuează apele din zona gravitaţională în râul Lăpuş, ocolind staţia de pompare care nu 
este funcţională, datorită lipsei postului trafo sustras şi a liniei electrice descompletată nu este 
asigurată furnizarea energiei. Polderul are rolul de a atenua unda de viitură de pe valea 
Ciocaşului. Are o suprafaţă de 8 ha şi este delimitat de un dig în lungime de 1050 m cu lăţimea la 
coronament de 2 m şi înălţimea medie de 1,55 m. 

Polderul are un volum maxim de 86500 mc la o gardă de 0,70 m. Evacuarea apelor din 
polder se face gravitaţional, printr-un descărcător de fund situat în punctul de cota cel mai 
coborât. Pentru evacuarea dirijată a debitului de evacuare, călugărul s-a dotat cu o stavilă 
acţionată manual. Debitul maxim evacuat la nivelul maxim a apei în polder şi cu stăvilarul 
complet deschis este de 500l/secundă. Întregul volum de apă se va putea evacua în circa 2 zile, 
iar apa dirijată controlat de emisar. 
 
Barajul Strâmtori-Firiza 

Este un baraj de tipul baraj de greutate cu contraforţi ciupercă şi deversor central. Are o 
înălţime de 51,5 m, panta taluzului amonte 1:0,1 şi panta taluzului aval 1:0,3. Lungimea 
barajului la coronament este de 208 m. 
 Acumularea Strâmtori-Firiza are un volum de 1594 mil. mc. Deoarece este sub 20 mil. 
mc nu este prevăzut cu tranşă de atenuare a undei de viitură. Evacuarea debitelor de apă în 
perioade de ape mari se realizează prin intermediul descărcătorului de ape mari, care este alcătuit 
din 3 stavile segment ce controlează o înălţime de 2,5 m pe o lungime de 20 m. 
 Exploatarea se realizează în conformitate cu cele trei faze de apărare instituite. Date 
detailate asupra modului cum se realizează exploatarea la ape mari se găsesc în Regulamentul de 
exploatare a al amenajării Strâmtori-Firiza.   

Aval de barajul Strâmtori-Firiza nu este un sistem de alarmare centralizat. 
 
Barajul Berdu 
 Este un baraj din anrocamente, situat la 300 m aval de barajul Strâmtori-Firiza, având 
rolul de lac tampon. Are următoarele caracteristici principale: 
- înălţimea maximă:   14,4 m 
- lungimea la coronament: 73,0 m 
- lăţime la coronament: 1,2 m 
- lăţime la deversor:  33,0m 
- lăţime baraj:   32,0 m 
- cota la coronament:  333,0 mdM 
- volum brut:   0.143 mil mc 
- volum util:   120 mii mc 
Barajul Berdu nu este prevăzut cu tranşă de atenuare a undei de viitură. 
 
Barajul Runcu este în curs de construcţie. 

 
În judeţul Maramureş există şi baraje mai mici ca importanţă din categoria C şi D.  
 
Nr 
crt 

Denumire 
acumulare Deţinător/Administrator Scop utilizare 

H 
baraj 

m 
Tip baraj 

V total 
acumulare 

Mii mc 
1. Bodi Mogoşa I Consiliul Local Baia Sprie/ 

Primăria Baia Sprie  
Agrement, recreere 8,0 Baraj de pământ 

omogen 200,0 
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2. Bodi Ferneziu Primăria Baia Mare/ Ocol 
silvic mun. Baia Mare 

Agrement, recreere 15,0 Baraj de pământ 
etanşat cu mască 
amonte sau pereu 

110,0 

3. Nistru Primăria Tăuţii 
Măgherăuş/Primăria Tăuţii 
Măgherăuş 

Agrement, recreere 5,0 Baraj de beton de 
greutate 40,0 

4. Dobricel Primăria Târgu Lăpuş/ 
Primăria Târgu Lăpuş 

Agrement, recreere 
Alimentare cu apă 

9,6 Baraj de pământ 
etanşat cu mască 
amonte sau pereu 

185,0 

5. Arieşel Primăria com. Recea/ 
Primăria com. Recea 

Agrement, recreere 
Piscicultură 

3,0 Baraj de pământ 
etanşat cu mască 
amonte sau pereu 

90,0 

6. Lighet Directia Silvică Baia 
Mare/Ocol Silvic Târgu 
Lăpuş 

Agrement, recreere 
Piscicultură 

9,4 Baraj de pământ 
etanşat cu mască 
amonte sau pereu 

75,0 

7. Răchitişa Primăria Săcălăşeni/ 
Primăria Săcălăşeni 

Piscicultură şi alte 
folosinţe 

5,7 Baraj de pământ 
etanşat cu mască 
amonte sau pereu 

42,0 

8. Bodi Mogoşa II AJVPS Maramureş Agrement, recreere 
Piscicultură 

3,0 Baraj de pământ 
omogen 8,0 

9. Bodi Mogoşa III AJVPS  Maramureş  3,0  5,0 
10. Ştur SC Hidroelectrica SA Cluj hidroenergie 14,0 Baraj de beton de 

greutate 2,1 

11. Polder Culcea 
com Săcălăşeni 

ANIF RA UA 23 Apărare împotriva 
inundaţiilor 

3,45 Baraj de pământ 
omogen 86,5 

 
Ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada 22 iulie – 5 august 

2008 în judeţul Maramureş şi în alte judeţe din ţară, prin Hotărârea Guvernului nr. 833 din 13 
august 2008 au fost alocate fonduri bugetare pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de 
înlăturare a efectelor produse, prin consolidări de mal, regularizări de albii, îndiguiri, amenajări 
hidrotehnice, conform extrasului următor (lucrări care în mare parte au fost finalizate în cursul 
anului 2008 şi prima decadă a anului 2009) 
 
LISTA lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada 

22 iulie - 5 august 2008 
     _____________________________________________________ 

|Nr.  |                          JUDEŢUL                        | Suma alocată | 
|crt. |                                                         | din Fondul de| 
|     |                                                         | intervenţie  | 
|     |                                                         | la dispoziţia| 
|     |                                                         | Guvernului   | 
|     |                                                         |   (mii lei)  | 
|     |_________________________________________________________|______________| 
|     |                   Denumirea obiectivului                |              | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|   V.| Judeţul Maramureş                                       |              | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  13 | Consolidare de mal râu Tisa la Crăciuneşti              |        1.140 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  14 | Consolidări de mal râu Tisa la Lacul Raţelor            |          236 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  15 | Consolidare de mal râu Tisa la Săpânţa                  |          240 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  16 | Consolidare de mal râu Tisa la Sarasău - Ciarda         |          180 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  17 | Regularizare râu Tisa la Remeţi                         |          360 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  18 | Amenajare râu Vişeu în zona Petrova - Leordina - Valea  |              | 
|     | Vişeului - obiectiv zona Valea Vişeului                 |          440 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  19 | Amenajare râu Vişeu în zona Petrova - Leordina - Valea  |              | 
|     | Vişeului - obiectiv Petrova                             |          360 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
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|  20 | Îndiguire râu Vişeu la Petrova                          |          360 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  21 | Îndiguire râu Vişeu la Leordina                         |          240 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  22 | Regularizare de albie la Leordina                       |          280 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  23 | Amenajarea râului Ruscova în localităţile Ruscova,      |              | 
|     | Repedea şi Poienile de Sub Munte                        |          340 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  24 | Dig râu Iza la Sighet CSA 1-4                           |          105 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  25 | Amenajare râu Iza la Onceşti - Năneşti                  |          360 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  26 | Amenajare râu Iza la Bârsana tronson amonte pod Văleni  |          207 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  27 | Regularizare râu Iza la Rozavlea şi Strâmtura           |          320 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  28 | Regularizare râu Iza la Bogdan Vodă CSA 45              |           43 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  29 | Amenajarea cursurilor de apă râu Iza şi râu Baicu la    |              | 
|     | Dragomireşti                                            |          320 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  30 | Amenajare râu Vişeu şi afluenţi                         |          280 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  31 | Amenajare pârâu Crasna în comuna Bistra                 |          269 | 
|_____|_________________________________________________________|______________| 
|  32 | Amenajare râu Vaser la Vişeul de Sus                    |          144 | 

      |_____|______________________________________________ 
 
 
SECŢIUNEA a 4-a    POPULAŢIA  
 
4.1.   Numărul populaţiei  
 

La nivel naţional, într-o ierarhie a potenţialului demografic, judeţul Maramureş, cu o 
populaţie apropiată de o jumătate de milion de locuitori  (478.659 locuitori, conform 
recensământului din anul 2011), se încadrează in categoria judeţelor mijlocii-mari, ocupând 
locul 15 în privinţa populaţiei totale, în timp ce în cadrul Regiunii de dezvoltare – Nord-Vest 
acesta ocupă o poziţie de mijloc, după judeţele Cluj şi Bihor, şi înaintea judeţelor Satu Mare, 
Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Potenţialul demografic respectiv constituie o premisă semnificativă 
pentru dezvoltarea socioeconomică generală a judeţului. 

Analiza evoluţiei populaţiei la nivelul întregului judeţ, începând cu recensământul 
populaţiei din 1910, reliefează o stagnare a populaţiei în prima jumătate a secolului XX, stagnare 
care îşi are explicaţia în intensele procese politico-militare şi naţionale ce au avut loc în această 
perioadă, respectiv două războaie mondiale şi schimbarea de trei ori a graniţei politice şi a 
suveranităţii naţionale. După cel de-al doilea război mondial, populaţia judeţului parcurge o 
perioadă de creştere, determinată de îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de politica demografică 
din anii şaizeci şi şaptezeci ce au condus la o creştere susţinuta a natalităţii, valorile înregistrate 
în judeţ fiind printre cele mai ridicate din ţară. După schimbarea contextului politico-economic şi 
social în 1990, asemănător întregii ţări, populaţia scade pe fondul reducerii drastice a natalităţii şi 
a unui sold migraţional negativ.  

Evoluţia constant pozitivă a populaţiei judeţului se datorează creşterii accentuate 
înregistrate în mediul urban, în special în municipiul Baia Mare, prin rolul dobândit de acest 
oraş în ierarhia administrativ-teritorială a României, ca centru de regiune şi de judeţ, în 
detrimentul oraşului Sighetu Marmaţiei, al cărui potenţial demografic a fost superior până după 
primul război mondial, ca centru de polarizare a unei entităţi teritoriale foarte bine 
individualizate. Gradul de concentrare a populaţiei urbane în reşedinţa de judeţ este destul de 
ridicat, asemănător marii majorităţi a judeţelor din România, a căror sistem urban este unipolar 
(excepţie face doar judeţul Hunedoara). Baia Mare deţine „primatul urban” începând cu anii `70 
când populaţia acestui oraş a depăşit de mai bine de două ori populaţia înregistrată în cel de-al 



JUDEŢUL MARAMUREŞ PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 2016 
 

 37  
 

doilea centru din sistemul urban judeţean, iar la recensământul din 1992, a ajuns să concentreze 
aproape jumătate din populaţia urbană a judeţului. Creşterea numărului şi ponderii populaţiei 
oraşelor a fost influenţată şi de trecerea în categoria urbanului a mai multe aşezări rurale cu 
potenţial teritorial de polarizare.  

În aceste condiţii, ca principală beneficiară a creşterii demografice, populaţia urbană o 
depăşeşte pe cea rurală în intervalul dintre recensămintele din 1977 şi 1992, pe fondul unei 
natalităţi superioare a populaţiei oraşelor datorită ponderii ridicate a populaţiei tinere şi 
îmbătrânirii populaţiei din mediul rural, în mare parte cauzate de migraţia internă pe relaţia rural-
urban. Ultimul interval intercensitar, suprapus în bună măsură peste tranziţia socioeconomică, 
determinată de trecerea de la un sistem social-politic rigid, totalitar, la unul democratic, pe 
fondul abrogării legislaţiei comuniste pro-nataliste şi accentuării emigraţiei externe, confirmă 
modificarea de trend înregistrându-se o diminuare sensibilă a populaţiei urbane până în 2004,                       
când în urma unor decizii politico-electorale, 5 aşezări au fost trecute în categoria oraşelor, 
determinând o nouă creştere a populaţiei urbane. Este vorba însă de o creştere aparentă,  fără 
aceste decizii, populaţia urbană ar fi scăzut în continuare. Populaţia tuturor oraşelor a scăzut în 
ultimii ani, excepţie făcând oraşul Seini, ce a stagnat în jurul unor valori apropiate, uşor pozitive. 

Populaţia rurală a evoluat negativ în toată perioada analizată, evoluţie datorată în cea 
mai mare parte exodului rural ca urmare a cererii de forţă de muncă tânără în urbanul 
industrializat. Singura perioadă de creştere a fost cea de după decretul din 1966, ce a determinat 
prin natalitate o evoluţie pozitivă atât în urban, cât şi în rural. 

 
Evoluţia populaţiei în profil teritorial 
 

În baza datelor statistice furnizate de către instituţiile de statistică,  analiza  evoluţiei 
demografice la nivel de regiuni şi unităţi administrativ-teritoriale evidenţiază conturarea unor 
areale de evoluţie pozitivă şi altele de evoluţie negativă. Evoluţia generală a populaţiei pe unităţi 
administrative respectă tendinţele demografice ale populaţiei totale, mai precis de scădere 
generalizată.  

Doar zece unităţi administrativ-teritoriale au înregistrat creşteri de populaţie în intervalul 
dintre ultimele recensăminte (2002-1992). Acestea se concentrează în partea de vest a judeţului, 
în apropierea reşedinţei de judeţ, fapt ce denotă o remigrare a populaţiei înspre mediul rural şi o 
reorientare a populaţiei înspre ruralul adiacent oraşelor fără constrângeri spaţiale semnificative. 
Creşteri de populaţia au avut loc în comunele din apropierea municipiului Baia Mare, în Recea, 
Săcălăşeni, Satulung, Tăuţii Măgheruş, Groşi şi Ardusat, în Baia Sprie şi Seini şi în alte două 
comune din afara acestui areal, Moisei, între cele două centre urbane şi Băseşti, această din urmă 
comună înregistrând detaşat cea mai ridicata creştere a populaţiei, de 22,7%.  

Diminuarea populaţiei caracterizează toate centrele urbane, cu excepţia oraşului Baia 
Sprie, toată Depresiunea Maramureşului şi a Lăpuşului, cele mai accentuate în aşezările mai 
izolate şi îmbătrânite din zona Codrului sau din cea a jugului intracarpatic. 

Oraşele şi comunele adiacente au înregistrat cele mai numeroase creşteri de populaţie, 
inclusiv în Depresiunea Maramureşului (pe Vişeu, Ruscova, Iza), a cărei scădere a fost 
generalizată în intervalul anterior. Involuţia a continuat în aceleaşi spaţii izolate şi intr-o serie de 
centre urbane: Baia Sprie, Cavnic, Vişeu de Sus, Târgu Lăpuş şi Săliştea de Sus. 

În profil teritorial, valori ridicate ale natalităţii caracterizează aşezări de pe Valea 
Ruscovei (Repedea, Poienile de sub Munte) şi din apropierea urbanului sau cu prezenţă mai 
ridicată a populaţiei rrome (Săcălăşeni, Cicârlău, Coroieni, Ulmeni etc).  

Mortalitatea ridicată caracterizează aşezările izolate şi îmbătrânite: Vima Mică, Bicaz, 
Băseşti, Oarţa de Jos, Valea Chioarului, Băiţa de sub Codru (peste 20‰), toate situate în partea 
sud-vestica a judeţului. Mortalitate redusă se înregistrează  comunele de pe Valea Ruscovei şi a 
Vişeului (Repedea, Poienile de sub Munte, Ruscova etc).  
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Aceste valori conduc la sporuri naturale pozitive în partea nord-estică, mai precis în 
arealul menţionat de pe Ruscova şi Vişeu şi valori negative în zona Codrului, Chioarului şi a 
jugului intracarpatic. 

Analiza datelor de dinamică a populaţiei prezentate mai sus relevă un comportament 
demografic bine individualizat al comunităţii ucrainenilor, manifestat prin cele mai ridicate 
valori ale natalităţii şi valori reduse ale mortalităţii, datorită tinereţii populaţiei. 

Aşezările rurale din vecinătatea urbanului, de regulă, se încadrează în categoria 
bilanţurilor neutre sau uşor pozitive. 

Distribuţia teritorială a populaţiei în judeţul Maramureş relevă situaţii condiţionate de factorii 
fizico-geografici, dar şi de cei socioeconomici, culturali sau politico-administrativi.  

Astfel, factorii fizico-geografici şi cei sociali-economici 
şi politici, pretabilităţile diferite pentru habitat şi pentru 
activităţi economice, au condus la o distribuţie cu diferite 
grade de intensitate a populaţiei, exprimată prin următoarele 
aspecte cantitative şi calitative: 
Densitatea populaţiei exprimată pe unităţi administrative, cu 
inconvenientele implicate (prin includerea în suprafeţele 
considerate şi a zonelor suboicumenice sau anoicumenice), 
evidenţiază valori ridicate în mediul urban şi în ruralul 
adiacent oraşului şi valori scăzute în zonele montane sau 
depărtate de arterele hidrografice, rutiere sau feroviare; 

 la nivelul spaţiului administrativ-teritorial, densitatea 
generală este de 80.9 loc./kmp, conform datelor 
recensământului din 2002, situându-se în acest sens sub media pe ţară (90,9 loc./kmp), 
dar apropiată de valorile înregistrate în Regiunea de Nord-Vest (80.2 loc./kmp) şi de 
judeţele Bihor şi Satu Mare;  

 asemănător evoluţiei populaţiei şi densitatea acesteia a scăzut faţă de anul 1992, pentru 
prima dată trendul fiind unul negativ, după o lungă perioadă de creştere, uneori deosebit 
de accentuată (1966-1977); 

 pe unităţi naturale, cele mai mari densităţi de populaţie apar în Depresiunea Baia Mare şi 
pe Valea Vişeului, Someşului, Izei şi Tisei, arterele hidrografice majore ale judeţului, iar 
cele mai mici în spaţiul montan al lanţului vulcanic, cel piemontan (Piemontul Mara-
Budeşti) şi în arealul corespunzător culmilor cu caracter mointan (jugul intracarpatic) din 
partea sudică a judeţului; 

 în 2002, ecartul valorilor oscila în limite relativ reduse, între 18.3 loc./kmp în comuna 
Deseşti, cu un foarte extins spaţiu montan şi piemontan şi 599 loc./kmp în municipiul 
reşedinţă de judeţ, Baia Mare, a cărei valori sunt situate la limita inferioară a densităţilor 
populaţiei din urbanul mare şi foarte mare (de exemplu, municipiul Târgu Mureş, oraş 
din aceeaşi categorie dimensională, înregistra peste 3700 loc./kmp) din România; 

 
4.2.    Structura demografică 
 

Distribuţia teritorială actualā a grupurilor etnice minoritare respectă modelele naţionale 
din perioadele anterioare, deşi emigraţiile substanţiale din ultimii ani, ca urmare a liberalizării 
circulaţiei internaţionale, au influenţat dinamica demograficā a comunităţilor.  

Structura etnică a populaţiei Maramureşului şi Transilvaniei în general, a fost dominată 
de populaţia românească şi de cea maghiară în ultima sută de ani, însă populaţia zonei a cunoscut 
transformări ce au fost specifice provinciilor de la vest de Carpaţi, cu perioade de evoluţie 
demografică înscrise în limitele normale ale intervalelor respective, dar şi cu momente radicale 
de schimbare a balanţei etnice. Aceste momente, care pot fi urmărite cu uşurinţă în evoluţia 
etnodemografică au fost: pierderea autonomiei Transilvaniei (Depresiunea Lăpuşului) în 1867; 

Evoluţia densităţii populaţiei  judeţului Maramureş   
în ultimii 100 de ani,  la momentul recensămintelor 

An Populaţie Densitate 
Loc./kmp 

1910 310711 49.3 
1930 317304 50.3 
1948 321287 51.0 
1956 367114 58.2 
1966 427645 67.8 
1977 492860 78.2 
1992 540099 85.7 
2002 510110 80.9 
2011 478659 75,9 
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unificarea cu Regatul României; supraimpunerea graniţei arbitrare în 1940; implicarea în război 
a diferitelor grupări de populaţii ca părţi adverse (români, maghiari, ucraineni); implementarea 
regimului comunist şi implicaţiile sale demopolitice; revenirea la un regim democratic după 
1989. 

Evoluţia grupurilor etnice la momentele de recensământ 
 Total Români Maghiari Germani Evrei Rromi Ucraineni Alţii 

1880 216498 149919 36578 16280 0 0 12170 1551 
1890 242922 160777 43760 23075 0 0 13358 1952 
1900 269676 176055 51398 26245 0 0 14894 1084 
1910 299814 189888 62305 29111 0 0 16877 1633 
1930 317304 220095 30106 3655 41289 2233 19249 677 
1941 347791 215878 81107 2819 25828 2429 19451 279 
1956 367114 285341 47393 2680 4263 1623 25435 379 
1966 427645 339984 53583 2993 763 899 29060 363 
1977 492860 394350 58568 3495 465 2942 32723 317 
1992 540099 437997 54902 3416 150 6701 36685 248 
2002 510110 418405 46300 2012 94 8913 34027 359 
2011 478659 374488 32618 1054 46 12211 30786 333* 

                                                                                                    * Etnie nedeclarata= 27123 
Impactul unor astfel de evenimente politice a condus la schimbarea balanţei etnice, iar în 

anumite situaţii la dispariţia sau reducerea drastică a numărului şi ponderii unor grupuri 
etnoconfesionale, cum ar fi cele ale evreilor şi germanilor. 
        În analiza evoluţiei numerice şi a distribuţiei teritoriale, se pot desprinde câteva aspecte 
particulare ale evoluţiei etniei: 

Evoluţia ponderii grupurilor etnice din judeţul Maramureş 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- structura naţională a judeţului a fost dominată de populaţia românească în toată perioada 

analizată, aceasta fiind majoritară în aproape toate aşezările rurale şi în oraşul Borşa 
- urbanul judeţului a constituit spaţiul transformărilor etnice în şi după perioadele critice 

corespunzătoare primului şi celui de-al doilea război mondial, toate comunităţile fiind 
afectate de acţiunile şi deciziile politice şi militare 

- în oraşele Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Cavnic şi Seini numărul românilor a fost depăşit de 
cel al maghiarilor până la primul război mondial şi în perioada Dictatului de la Viena, iar 
Baia Sprie şi Târgu Lăpuş până la cel de-al doilea război mondial 

- Vişeu de Sus a înregistrat o majoritate relativă germană (ţipţeri) până la Marea Unire din 
1918, iar în perioada interbelică numărul acestora a fost depăşit de cel al evreilor 
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- oraşul Borşa, a fost singurul oraş existent la recensământul din 2002 care a înregistrat în toată 
perioada de analiză majoritate românească 

- începând cu perioada interbelică a avut loc un proces accentuat de pătrundere şi dominare a 
elementului etnic românesc în majoritatea oraşelor din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş, atât prin procese demografice naturale cât şi migraţionale, în paralel cu 
diminuarea numărului de evrei şi germani ; creşterea numărului de români în majoritatea 
cazurilor a avut loc nu prin aportul decisiv de populaţie extratransilvană, ci prin atragerea 
populaţiei din mediul rural adiacent care era dominată  în cea mai mare parte de etnia română 

- sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi restabilirea graniţelor interbelice au determinat 
consemnarea de majorităţi româneşti în toate centrele urbane ale judeţului datorită pierderilor 
din timpul războiului, expulzărilor, deportărilor sau emigrării populaţiei germane, maghiare 
şi evreieşti 

- la recensământul populaţiei efectuat în ianuarie 2002, populaţia judeţului Maramureş era 
formată din trei grupuri etnice importante: români (82%), maghiari (9,1%) şi ucraineni 
(6,7%), la acestea adăugându-se rromii (1,7%); celelalte comunităţi naţionale nu depăşesc un 
punct procentual din populaţia totală, doar comunitatea germană se mai poate distinge din 
punct de vedere numeric şi al concentraţiei spaţiale 

- populaţia românească este majoritară în 61 de unităţi administrativ-teritoriale (53 de comune 
şi toate oraşele) din totalul de 68, singurele comune unde aceasta este minoritară sunt cele din 
nordul judeţului, în arealul specific ucrainean; doar în comunele Coltău, Băiuţ şi Ulmeni 
(comună rurală în 2002), ponderea românilor situându-se sub 75% datorită prezenţei 
semnificative a maghiarilor şi rromilor 

                    
-   populaţia maghiară a cunoscut 

evoluţii fluctuante pe parcursul secolului XX, 
cele mai abrupte fiind consemnate după 
Trianon şi Viena, când comunitatea s-a 
înjumătăţit sau dublat; deţine majoritatea în 
comuna Câmpulung la Tisa (79%) şi ponderi 
mai însemnate în Băiuţ sau Săcălăşeni şi în 
centrele urbane 
 

 
-    populaţia ucraineană a cărei evoluţie 

demografică a fost constant pozitivă până în 1990, 
este concentrată în regiunea de graniţă cu 
Ucraina, în aşezările foarte mari ce compun 
comunele Repedea (cu maxima de 97,7%), 
Poienile de sub Munte, Ruscova, Bistra, Rona de 
Sus şi Bocicoiu Mare, toate cu majoritate etnică                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

-  populaţia rromă a crescut permanent, 
devenind cea de a patra categorie etnică 
începând cu 1992; evoluţia acestei comunităţi 
este mai greu de apreciat, până în 1992 
înregistrarea fiind uneori defectoasă ca urmare a 
heteroidentificării subiective sau a conştientizării 
etnice duplicitare;  
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-   populaţia germană reprezentată prin ţipţerii din zona Vişeu, au constituit o comunitate 
importantă până la primul război mondial, deţinând chiar majorităţi etnice în Vişeu de Sus sau 
ponderi însemnate în aşezări de pe Tisa (Crăciuneşti, Bocicoiu Mare, Remeţi, Săpânţa, Sighetu 
Marmaţiei), de pe Vişeu, Iza (Bogdan Vodă, Botiza, Dragomireşti, Ieud, Strâmtura etc), Ruscova 
(Ruscova, Poienile de sub Munte) sau chiar din afara Maramureşului istoric (Copalnic-
Mănăştur); evoluţia numerică a fost pozitivă sau staţionară până în 1990, după care numărul 
acestora s-a redus cu o treime datorită emigraţie; 

 
-  populaţia evreiască a constituit una dintre cele mai importante comunităţi (a treia din 

punct de vedere numeric) înainte de începerea celui de-al doilea război mondial, frecvenţa cea 
mai ridicată înregistrându-se în Maramureşul istoric, pe Vaslea Vişeului şi Valea Izei, mai ales în 
comunităţile mai mari (Borşa, Moisei, Vişeu de Sus, Rozavlea, Botiza), în cele ucrainene 
(Ruscova, Bocicoiu Mare, Poienile de sub Munte) şi izolat la vest de lanţul vulcanic, în Ulmeni 
sau Şomcuta Mare; cea mai importantă comunitate a existat în Sighetu Marmaţiei, aceasta 
formând majoritatea relativă până la deportarea acestora 

-   modificările în structura etnică a comunelor în perioada ultimelor două recensăminte 
au avut loc în limite demografice, datorită comportamentului diferit între comunităţi atât în ceea 
ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei cât şi cea migratorie 

-   pe fondul reducerii populaţiei judeţului, toate comunităţile naţionale au înregistrat 
scăderi ale numărului acestora, cu excepţia rromilor, care au crescut în valori absolute cu 33%, 
ajungând la 1,7% din populaţia judeţului; scăderile cele mai accentuate le-au înregistrat germanii 
şi evreii, urmaţi de maghiari (15%); cele mai reduse scăderi au caracterizat populaţia românească 
(4,5%) şi cea ucraineană (7,2%) 

-  celelalte naţionalităţi (secuii şi saşii au fost consideraţi parte a etniei maghiare şi 
respectiv, germane) au avut un aport nesemnificativ în diversificarea etnică a judeţului precum şi 
în exprimarea teritorială. 
 
4.3. Structura confesională 

 
Analiza aspectelor confesionale în regiune urmăreşte îndeaproape evoluţia şi repartiţia 

teritorială a grupurilor etnice datorită faptului că există o corespondenţă religioasă specifică 
fiecărei comunităţi culturale. În Transilvania şi celelalte provincii de la vest de Carpaţi, 
românilor le sunt caracteristice religiile ortodoxă şi greco-catolică, maghiarilor romano-catolică, 
calvină şi unitariană, germanilor (saşilor) luterană, iar evreilor mozaică. Identificarea 
confesională a ţiganilor este mai greu de realizat, datorită faptului că aceştia au îmbrăţişat în 
general religia grupului dominant din arealul lor de locuire.                      

 
Aspectele confesionale ale judeţului şi distribuţia teritorială a cultelor pot fi rezumate după 

cum urmează: 
-   din punct de vedere istoric, religiile dominante în judeţul Maramureş au fost cea greco-

catolică înainte de al doilea război mondial şi cea ortodoxă, după interzicerea Bisericii Române 
Unite cu Roma, această confesiune fiind specifică atât populaţiei româneşti cât şi celei ucrainene; 

-   de la sfârşitul secolului XIX şi până în 1940, a doua religie din judeţ a fost cea 
mozaică, datorită penetrării evreilor emigraţi din Galiţia, iniţial în mediul rural şi mai apoi în cel 
urban; 

-   religia dominantă a maghiarilor a fost cea romano-catolică şi calvină, iar a germanilor 
romano-catolică şi mai puţin evanghelică; 

-  ca şi majorităţi confesionale, marea majoritate a aşezărilor erau greco-catolice şi 
ortodoxe (după 1948), urmate de cele mozaice şi mai puţin reformate şi romano-catolice: 
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Evoluţia confesiunilor în Maramureş în secolele XIX, XX şi XXI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În 2011, distribuţia religiilor, la nivelul judeţului şi a mediilor de locuire, prezintă 

următoarele caracteristici: 
Structura confesională a populaţiei, pe medii în 2011 

Populaţia stabilă % Total judeţ Oraşe Comune 
Ortodoxă 70,29 357627 196062 161565 
Romano-catolică 4,47 22761 19815 2946 
Greco-catolică 4,29 21836 10729 11107 
Reformată 3,19 16246 12392 3854 
Evanghelică de confesiune augustană  14 13 1 
Evanghelică lutherana sinodo-presbiteriană 0,02 111 108 3 
Unitariană 0,01 70 70 0 
Armeană  2 1 1 
Creştină de rit vechi 0,09 477 91 386 
Baptistă 0,41 2094 1429 665 
Penticostală 3,25 16541 7516 9025 
Adventistă de ziua a şaptea 0,68 3451 632 2819 
Creştină după evanghelie 0,16 815 372 443 
Evanghelică 0,02 95 74 21 
Musulmană 0,01 58 50 8 
Mozaică 0,01 64 56 8 
Altă religie 1,37 6955 3613 3342 
Fără religie 0,12 641 451 190 
Atei 0,06 338 313 25 
Nedeclarată 5,59 28463 21499 6964 
 
-   religia ortodoxă constituie principala religie, specifică celei mai mari părţi a românilor şi 
ucrainenilor, distribuţia spaţială urmărind îndeaproape repartiţia etnică; frecvenţe maxime ale 
ortodocşilor corespund unităţilor administrativ-teritoriale de pe cursul mijlociu şi superior al 
Vişeului, Izei şi Lăpuşului, valoarea maximă (100%) înregistrându-se în comuna Poienile Izei; 
distribuţia pe medii este relativ echilibrată, cu o frecvenţa mai mare în arealul rural; 
-   religia greco-catolică, relegalizată după 1989, nu formează majoritatea în niciuna dintre 
comune, frecvenţe mai ridicate înregistrându-se în areale dispersate, cu deosebire pe Tisa 
(Sarasău, Câmpulung la Tisa), pe Mara şi Cosău (Călineşti, Giuleşti), pe Iza (Ieud) şi Cavnic 
(Siseşti); 
-  romano-catolicii prezintă frecvenţe mai ridicate în câteva areale bine individualizate, cel 
montan şi submontan al Gutâiului fiind cel mai reprezentativ (Băiuţ 38,2%, maxima din judeţ, 
Cavnic şi Baia Sprie, peste 15%) alături de mediul urban, net superior celui rural; 
-  reformaţii corespund aceleaşi distribuţii spaţiale cu ale maghiarilor, valoarea maximă 
înregistrându-se la Câmpulung la Tisa (44,6%), Săcălăşeni şi Ulmeni (peste 20%); 
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-   singurele comunităţi religioase care au înregistrat creşteri între ultimele două recensăminte 
sunt cele neoprotestante: baptiste, penticostale şi adventiste de ziua a şaptea; există o oarecare 
diferenţiere spaţială a cultelor neoprotestante, cel penticostal fiind caracteristic arealelor din 
partea vestică a judeţului (asemănător României în general); baptiştii sunt mai numeroşi în 
mediul urban, în timp ce penticostalii şi adventiştii formează comunităţi mai importante în satele 
din judeţ; arealele de concentrare spaţială a adepţilor religiilor neoprotestante corespund Văii 
Ruscovei, în comunităţile ucrainene penticostale (o treime din locuitorii comunei Repedea, 
Poienile de sub Munte, Ruscova), a Sălajului (Băiţa de sub Codru, Ariniş, Sălsig, Mireşu Mare) 
şi a Lăpuşului (Cerneşti, Vima Mică); adventiştii formează comunităţi apreciabile pe Valea 
Vişeului şi a Izei, la Moisei, Vişeu de Jos, Leordina, Poienile de sub Munte, Repedea, Săpânţa, 
Rozavlea; 

Structura pe grupe de vârstă constituie un indicator calitativ important al populaţiei în 
perspectiva planificării demografice şi socioeconomice, dar şi în ceea ce priveşte volumul şi 
structura consumului. O populaţie a cărei piramide demografice are o bază largă, are perspective 
în asigurarea forţei de muncă. În situaţii contrare, asigurarea forţei de muncă are loc prin procese 
migraţionale, atunci când prezenţa resurselor şi valorificarea acestora impun acest lucru.  

                                                                                                       
Piramida demografică a populaţiei judeţului Maramureş relevă acelaşi proces de 

îmbătrânire înregistrat la nivel naţional, baza reducându-se brusc în ultimii 10 ani, trecându-se de 
la o piramidă staţionară în 1992 la una regresivă în anul 2002, procesul accentuându-se în ultimii 
ani, baza piramidei fiind mult mai redusă în prezent (11.75% populaţie sub 14 ani în 2008, 
conform estimărilor Direcţiei Judeţene de Statistică Maramureş). Rata natalităţii a fost relativ 
constantă după 1997 şi până la evenimentele din decembrie 1989, ponderea grupelor de vârstă 
tânără fiind relativ constantă şi cu o superioritate a populaţiei feminine. Structura pe grupe de 
vârstă a fost influenţată de procese migraţionale din regiune, atât externe cât şi interne, pe relaţia 
urban-rural. Am considerat populaţia tânără grupele de vârstă până la 14 ani, cea adultă între 15 
şi 59 iar cea vârstnică, peste 60 de ani.  

Există diferenţieri însemnate în structura pe grupe de vârste a populaţiei judeţului pe cele 
două medii de locuire, piramidele fiind net diferite. Populaţia tânără este mai ridicată în mediul 
urban, în schimb este mult îmbătrânită în rural. Piramida vârstelor populaţiei urbane şi rurale din 
Maramureş, în 2002 se prezintă astfel: 

                            Populaţia urbană                                                                              Populaţia rurală 
 
Populaţia tânără ce înregistrează mai puţin de o cincime din populaţia judeţului, variază ca 
pondere între 14,7% (comuna Asuaju de Sus) şi 29,6% (comuna Repedea). Ponderea este mai 
scăzută în urban şi mai ridicată în rural. Comunele de pe Valea Vişeului şi din Depresiunea 
Lăpuşului, înregistrează valorile cele mai ridicate, peste media judeţului, cu deosebire in 
comunele a căror majoritate a populaţiei o formează ucrainenii, iar cele mai mici în zona 
Chioarului şi a comunelor montane. 
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Populaţia adultă este dominantă în majoritatea oraşelor judeţului, peste două treimi din 
populaţie făcând parte din această categorie de vârstă, consecinţă a cererii de forţa de muncă 
necesară economiei urbane. Cele mai ridicate valori se înregistrează în urbanul mare, în 
reşedinţa de judeţ (70.3 6%), în Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie şi Borşa, cu peste două treimi din 
populaţie. Minimele în judeţ aparţin comunelor din zona Codrului: Vima Mică, Bicaz, Băseşti, 
Oarţa de Jos, acolo unde îmbătrânirea populaţiei este accentuată. 
 
Populaţia vârstnică în judeţul Maramureş are valori apropiate de media pe ţară, în anul 2002 
fiind de 16.2%, ecartul de valori fiind cuprins între 10.5% minima în comuna Repedea şi 33.1, 
maxima în comuna Vima Mică. Ruralul judeţului este mult mai îmbătrânit (20.1% populaţie 
peste 60 de ani) decât populaţia centrelor urbane, fenomen datorat proceselor migraţionale şi 
atragerii forţei de muncă adulte în oraşe.  
 

La nivelul unităţilor administrative, cele mai ridicate valori ale populaţiei vârstnice se 
înregistrează în aşezările din zona jugului intracarpatic, Dealurile Codrului şi zona Chioarului 
(Vima Mică, Bicaz, Băseşti, Asuaju de Sus, oarţa de Jos, Valea Chioarului, Boiu Mare etc). În 
centrele urbane, valorile sunt cele mai reduse (Baia Mare, Sighetu Marmaţiei), ponderea adulţilor 
fiind ridicată. Comunele cu majoritate ucraineană deţin de asemenea valorile cele mai scăzute 
din rural, datorită grupei tinere mai numeroase. 
 
4.4.  Reţeaua de localităţi 
 

Caracteristicile reţelei de aşezări din Maramureş sunt pe de-o parte rezultatul evoluţiei 
istorice, economice şi sociale, iar pe de altă parte sinteza modului în care au reuşit să valorifice 
avantajul poziţional oferit de suma elementelor cadrului natural.  

Reţeaua de aşezări cuprinde 2 municipii, 11 oraşe, 63 comune şi 226 sate,  în 31 
decembrie 2013. Densitatea medie a localităţilor este de 36 aşezări/1000 km2.  
 
Localităţile rurale 
 

Din punct de vedere statistic, satele din judeţul Maramureş se încadrează în mediile 
naţionale. În judeţ predomină comunele cu 1, 2 sau 3 sate componente, cu sate de dimensiuni 
medii şi mari. Satele mici şi foarte mici (sub 250 locuitori) se grupează în comune cu număr mai 
mare de sate (7-12 componente) fiind considerate atipice. 

 
Tipologia comunelor, după numărul de sate componente, în anul 2012 

Categoria 
după nr. de sate 
componente ale 
comunelor 

Nr. 
comune 

Pondere  
din nr.
total de 
comune 
(%) 

Pondere  
din nr. 
total de 
locuitori 
din rural 
(%) 

Mărimea 
medie  
a satelor 
din 
categorie 
(loc./sat) 

Comuna cu nr. max. de 
locuitori din categorie 

Comuna cu nr. 
min. de locuitori 
din categorie 

1 sat 21 33 36 3600 10073 - Poienile de sub 
Munte 

940 - Poienile Izei 

2 sate 10 16 14 1479 4474 - Bârsana 1402 - Coaş 
3 sate 13 21 17 900 4174 - Bistra 1084 - Ariniş 
4 sate 8 13 12 822 3818 - Bocicoiu Mare 1131 - Boiu Mare 
5 sate 2 3 4 786 6000 - Recea 2219 - Coroieni 
6 sate 3 5 5 529 4372 - Dumbrăviţa 2025 - Valea 

Chioarului 
7 sate 5 8 10 614 5837 - Satulung 1448 -Vima Mică 
12 sate 1 2 3 484 5673 - Copalnic-Mănăştur - 
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Mărimea medie a comunelor, după numărul de locuitori este de 3353 loc/comună, iar cea 
a satelor de 983 loc/sat. 123 sate  (57%) se situează sub această medie, datorită celor 7 sate foarte 
mari: Bârsana, Ieud, Moisei, Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Vişeu de Jos. Abaterea 
de la medie este semnificativă în Ţara Maramureşului, unde comunele cu un singur sat şi 
populaţie mare participă la creşterea valorilor medii pe judeţ.            
                                                                                                                              Localităţi din Munţii Maramureşului  
                                                                                                                              care au în componenţă cătune ( 2008) 
Localizarea diferitelor categorii dimensionale de  
sate a relevat importanţa factorului politico-administrativ şi 
minimizarea rolului factorului natural. În jumătatea sudică a 
judeţului o serie de cătune au fost transformate în sate, din 
punct de vedere administrativ. În Ţara Maramureşului, ele au 
fost alipite nucleului central, astfel încât în documentele 
statistice ele nu mai apar ca atare, iar la nivel de centru de 
comună este dificilă caracterizarea lor spaţială şi demografică.  
Satele mici sunt amplasate de regulă marginal şi sunt afectate 
de exodul rural intens spre centrul polarizator. La nivel de 
comună, predomină comunele cuprinse între 1500-3500 
locuitori.                                                                                                                                                                                                               

Încadrarea aşezărilor după indicatorii clasici (structura şi textura vetrei) a relevat 
prezenţa tuturor tipurilor de sate: adunate, răsfirate, risipite, cu textura ordonată sau haotică; 46% 
dintre sate au structura adunată, alungită de-a lungul văilor principale, cu tendinţe de răsfirare 
spre periferie (19%);  19% din localităţi au cătune şi structura risipită predominantă.  

Indicele de simetrie, calculat ca raport între lungimea maximă a vetrei şi lăţime, a dus la 
identificarea următoarelor tipuri de aşezări: liniare (29%),  poligonale (33%) şi stelate (38%).  

Satele cu forma liniară, alungită, concordante cu reţeaua hidrografică şi de comunicaţie, 
sunt specifice Ţării Maramureşului şi într-o măsură mai mică Ţării Lăpuşului. Satele cu formă 
poligonală se dezvoltă în culoarul Someşului şi al Lăpuşului, în periurbanul Băii Mari, iar cele cu 
formă stelată sunt specifice ariilor de confluenţă din zona de deal. 
 
Localităţile urbane 

Urbanul judeţului Maramureş este format din 2 municipii de rangul II: Baia-Mare şi 
Sighetu Marmaţiei şi 11 oraşe de rangul III: Borşa, Baia Sprie, Cavnic, Târgu Lăpuş, Seini, 
Dragomireşti, Săliştea de Sus, Vişeu de Sus, Şomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuş, Ulmeni.  Ele s-au 
dezvoltat în zone de contact cu munţii şi în importante zone de convergenţă, cuprinzând 54% din 
numărul de locuitori (cca. 300000 de locuitori) şi 34% din suprafaţa judeţului.  

 
                                  Localităţile urbane din judeţul Maramureş: (2012) 

 
Suprafaţa totală 

(Ha) 
Populaţia totală 

(Nr. loc.) 
MUNICIPIUL BAIA MARE 23347 114925 
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 13536 35347 
ORAS BORŞA 42412 27108 
ORAŞ VIŞEU DE SUS 44306 14448 
ORAŞ BAIA SPRIE 9602 14971 
ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 24735 11324 
ORAS SEINI 5891 8770 
ORAŞ ŞOMCUTA MARE 12040 7455 
ORAŞ ULMENI 8149 7078 
ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 12065 6896 
ORAŞ CAVNIC 2359 4862 
ORAS SĂLIŞTEA DE SUS 6477 4856 
ORAŞ DRAGOMIREŞTI 10109 3191 

Nr.  
crt. 

Localitatea Nr.  
cătune 

1 Bistra 11 
2 Crasna Vişeului 13 
3 Leordina 7 
4 Moisei 23 
5 Petrova 10 
6 Poienile de sub Munte 19 
7 Repedea 14 
8 Ruscova 4 
9 Valea Vişeului 11 

10 Vişeu de Jos 16 
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Municipiul Baia Mare (municipiul reşedinţă de judeţ) este situat pe cursul râului Săsar, 
în depresiunea omonimă, într-un areal de convergenţă (fluvială şi rutieră), pe un ax de 
comunicaţie spre vest. În componenţa lui intră şi localităţile: Blidari, Firiza, Valea Neagră şi 
Valea Borcutului. Suprafaţa administrativă de 23347 ha se compune din  3170 ha teren agricol 
(9,5%), 18599 ha păduri (79,6%), şi 1804 ha construcţii (7,7%)  şi alte suprafeţe (150ha lacuri 
artificiale). Versantul sudic al Munţilor Igniş şi Gutâi a constituit o premisă a dezvoltării 
activităţilor miniere şi de turism.  

Municipiul Sighetu Marmaţiei se încadrează în grupa oraşelor mijlocii ale României, 
situat la confluenţa Iza-Tisa-Ronişoara, pe un fost ax de comunicaţie spre vest, amputat de 
fixarea graniţei în anul 1920. Aria sa de influenţă are formă asimetrică, predominat pe malul 
stâng al Tisei. După deschiderea podului istoric peste Tisa, rolul de centru polarizator a fost 
reluat, dar la intensitate mult mai mică datorată statutului regiunii. Sighetu Marmaţiei cuprinde o 
serie de cartiere, foste sate, bine delimitate teritorial, dar recenzate împreună: Iapa, Lazu 
Baciului, Valea Hotarului, Valea Cufundoasă şi Şugăul.   

Borşa şi Vişeu de Sus sunt oraşe cu suprafaţa administrativă foarte mare (peste 40 000 
ha). Datorită aşezării în bazinete montane cu suprafaţa administrativă etajată pe altitudine, până 
în zona montană, cartierele lor au o structură răsfirată, asemănătoare cătunelor din alte localităţi 
ale Munţilor Maramureşului.  

Săliştea de Sus a fost declarat oraş în anul 2004, întrunind condiţiile de dotare urbană 
necesare, dar având încă aspect de comună tipic maramureşeană, cu arhitectură tradiţională din 
lemn. Face parte din categoria oraşelor mici (5122), viabile, cu economie bazată pe 
industrializarea lemnului şi servicii. Prin apariţia sa în peisajul urban maramureşean, a redus 
dimensiunea ariei predominant rurale (conform PATJ secţiunea IV, 70 km), dintre Sighetu 
Marmaţiei şi Vişeul de Sus. 

Dragomireşti, deşi nu îndeplineşte criteriul demografic, a fost declarat oraş în anul 2004, 
ulterior oraşului Săliştea de Sus, din considerente de dotări urbane. Datorită modului în care 
funcţionează aşezările din Ţara Maramureşului a fost imposibilă cuprinderea în aria sa a altor 
sate din apropiere (după modelul celor din Ţara Lăpuşului, Chioarului etc). 

Baia Sprie, Cavnic şi Tăuţii Măgherăuş sunt oraşe mici, legate organic de municipiul 
Baia Mare prin profilul activităţilor economice (miniere şi de servicii/aeroportul). Axa spre vest 
este continuată de oraşul Seini, la contactul cu Ţara Oaşului.  

Târgu Lăpuş este centrul polarizator al Ţării Lăpuşului, situat pe cursul superior al 
Lăpuşului, în depresiunea omonimă. Suprafaţa administrativă mare (24735ha) se explică prin 
prezenţa a 13 sate aparţinătoare care reprezintă mai mult de jumătate din  populaţia totală a 
oraşului.  

Şomcuta Mare a funcţionat mult timp ca centru polarizator supracomunal în Ţara 
Chioarului. Face parte din categoria oraşelor mici, având 4 localităţi componente (Buciumi, 
Ciolt, Hovrila, Vălenii Şomcutei) şi 3 sate ce aparţin oraşului (Bozânta Mare, Merişor şi 
Ulmoasa), aproximativ jumătate din populaţia totală a oraşului.  

Ulmeni are o poziţie excentrică, pe culoarul Someşului, polarizând o parte din comunele 
din zona Codrului ce aparţin judeţului Maramureş. Are 6 sate ce aparţin oraşului  (Arduzel, 
Chelinţa, Mânău, Someş-Uileac, Ţicău şi Vicea) şi o localitate componentă, Tohat (considerat 
mai nou cartier). 

 
Repartiţia unităţilor administrative pe treptele de relief 
 

Relieful este considerat unul dintre factorii habigeni esenţiali. Din punct de vedere 
statistic, repartiţia aşezărilor pe trepte de relief este subliniată de grupe dependente de altitudinea 
vetrei. Spaţiile depresionare specifice judeţului Maramureş: Depresiunea Maramureşului 
(împreună cu bazinetele depresionare aferente), Depresiunea Lăpuşului, Depresiunea Baia Mare, 
au dictat dezvoltarea vetrelor şi etajarea teritoriului administrativ.  
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În condiţiile în care multe variabile depind de treapta de relief, situaţia a relevat câteva 
disfuncţionalităţi:  
- singura comună declarată ca aparţinând spaţiului montan este Poienile Izei, deşi mai există 

câteva comune vecine sau cu situaţie similară (Botiza, Groşii Ţibleşului, Săcel, Repedea, 
Poienile de sub Munte etc); 

- comune situate pe terasele râurilor principale sunt clasificate ca fiind de şes-deal, chiar dacă o 
parte a teritoriului este etajat în zona de deal şi funcţionează ca atare (Ocna Şugatag, Giuleşti, 
Leordina, Strâmtura, Cicârlău, Cerneşti etc); 

- comunele desprinse din alte unităţi administrative, după anul 2004 nu sunt încadrate (-). 
 
                       Repartiţia unităţilor administrative pe treptele de relief, după DJS Maramureş (2007) 

Treapta de relief Număr 
de comune 

Număr de 
oraşe/municipii 

şes 8 1 
şes-deal 26 4 
deal 22 8 
munte 1 0 
neclasificate* 6 0 

*comune noi 
 
Situaţia din teren, respectiv caracteristica satelor maramureşene de a se desfăşura de-a 

lungul văilor principale, suprafaţa administrativă etajată până pe interfluviu, necesită un alt gen 
de clasificare a aşezărilor. 
Distanţa dintre localităţi  
 

 Configuraţia reţelei de aşezări şi a infrastructurii de comunicaţie a impus structurarea pe 
trei sisteme majore convergente spre Baia Mare: Maramureş, Lăpuş şi Chioar- Codru. În 
interiorul sistemelor distanţa dintre localităţi se menţine relativ în jurul valorii de 5 km. Între 
sisteme distanţele cresc considerabil, 15-35 km, datorită factorului orografic. Culoarul Someşului 
slab dotat cu poduri a dus la dezvoltarea unor sisteme paralele de aşezări şi de drumuri, calitatea 
şi rangul celui de pe malul drept fiind inferioară celui de pe malul stâng.  

Localităţile ce se constituie în interfeţe sunt situate la 25-40 km de Baia Mare în sectorul 
sudic al judeţului, iar în Ţara Maramureşului la 130 km (Borşa). O serie de sate pot fi considerate 
extreme, izolate. Numărul de sate din această categorie se ridică la 32 (sate cap-de-linie, la mai 
mult de 3 km de un drum judeţean/modernizat). 

  
 Distanţa, în km, de la Baia Mare la localităţile interfeţe 

Nr. crt. Localitatea Distanţa Tip Interfaţa 
1 Seini 25 Rutier/feroviar Satu Mare 
2 Viile Apei 27 Rutier  Negreşti-Oaş 
3 Oarţa de Jos 42 Rutier  Cehu Silvaniei 
4 Ţicău 45 Rutier  Jibou 
5 Ţicău 34 Feorviar  Jibou 
6 Mesteacăn 39 Rutier Dej 
7 Baba 65 Rutier Gâlgău-Dej 
8 Săcel 110 Rutier/feroviar Salva-Beclean pe Someş 
9 Borşa 130 Rutier Şesuri-Iacobeni 
10 Sighetu Marmaţiei 65 Rutier internaţional Solotvino (Ucraina) 
11 Valea Vişeului 85 Feroviar internaţional (sistat temporar) Dilove (Ucraina) 
12 Câmpulung la Tisa 78 Feroviar internaţional (sistat temporar) Teacev (Ucraina) 
13 Piatra 110 Rutier  Negreşti-Oaş 
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Sisteme de aşezări şi aria de polarizare a centrelor urbane 
 

Sistemul de aşezări din judeţul Maramureş este conturat de caracterele grafului şi de 
relaţiile dintre componente. Morfologia grafului este dependentă de factori ca: reţeaua 
hidrografică, reţeaua de căi de comunicaţie, relaţiile istorice între comunităţi şi relief.  
Sistemul este trasat însă de tipologia relaţiilor dintre componente, dimensiunea şi forma ariei de 
polarizare a centrilor urbani. 
1. Baia Mare: un centru urban de rangul II (după PATN, secţiunea IV, 2001 şi PATR-NV, 

2004), cu populaţie peste 100000 locuitori, cu influenţă interjudeţeană; 
2. Sighetu Marmaţiei: un centru urban de rangul II (după PATN, secţiunea IV, 2001), cu 

populaţie peste 40 000 loc, cu influenţă asupra jumătăţii nordice a judeţului, care reprezintă 
50% din suprafaţa şi 40% din populaţia judeţului, întreaga Ţară a Maramureşului; odată cu 
deschiderea podului peste Tisa aria de polarizare a început treptat să-şi reia forma istorică; 

3. Centre urbane de rangul III prezente în PATN, secţiunea IV, 2001: Borşa, Vişeu de Sus, 
Cavnic, Baia Sprie, Târgu Lăpuş, Seini, cu influenţă urbană consolidată;  

 Târgu Lăpuş este pol al Ţării Lăpuşului,  
 Borşa şi Vişeu de Sus centralizează fluxurile din bazinul Vişeului şi din bazinul 

superior al Izei; 
 Cavnic, Baia Sprie şi Seini cu economie monospecializată au influenţă locală 

4. Centre urbane de rangul III absente din PATN, secţiunea IV, 2001, foste centre 
supracomunale, oraşe din 2004, cu influenţă şi infrastructură urbană în curs de consolidare: 
Tăuţii-Măgherăuş, Ulmeni, Şomcuta Mare, Săliştea de Sus şi Dragomireşti. 

5. Centre supracomunale de rang IV, având relaţii administrative directe cu polii de rangul II: 
Ocna Şugatag, Rozavlea, Băiuţ, Mireşu-Mare; 

6. Localităţi rurale de rang IV, cu funcţie de centru de comună (59) 
7. Localităţi rurale de rang V, sate ce aparţin comunelor sau oraşelor, localităţi componente 

(162). 
Aria de polarizare a centrelor urbane corespunde, în general, conturului regiunilor de tip 

„ţară” la care se adaugă zona Baia Mare. Suprafeţele şi populaţia aferentă dovedesc viabilitatea 
constituirii polilor regionali, difluenţa sistemelor. Spaţiul rural maramureşean poate fi înţeles 
punând accent deosebit pe patru dintre componente: axe, noduri, relaţii între axe şi repere 
marcante. 

 Repartiţia localităţilor pe regiuni geografice de tip „ţară”: 
Regiunea Comune 

(nr.) 
Oraşe/municipii 

(nr.) 
Populaţia totală 

(loc.) 
Suprafaţa 
totală (ha) 

Baia Mare 5 5 200737 81674 
Ţara Maramureşului 31 5 212659 337539 
Ţara Chioarului 10 1 40604 73393 
Ţara Lăpuşului 7 1 33185 91853 
Ţara Codrului 10 1 25815 45977 

 
La o analiză de ansamblu se poate constata faptul că vetrele aşezărilor din Ţara 

Maramureşului sunt dispuse pe văile principale care constituie axele vitale, structurante ale 
spaţiului maramureşean, foarte puţine fiind excepţii de la această regulă. O altă constantă, larg 
acceptată este dispunerea altitudinală a majorităţii vetrelor până la 500m. Explicaţia rezidă în  
caracterele morfometrice ale reliefului, în special altitudinea relativă dintre luncă şi interfluviile 
ce aparţin administrativ aşezărilor. Din punct de vedere evolutiv se evidenţiază fenomenul de 
scădere altitudinală a vetrelor odată cu extinderea satelor spre văile principale şi cu strămutarea 
drumurilor de culme specifice perioadei medievale, în luncă sau pe terasele inferioare (situaţie 
menţinută până azi) (Ilieş G., 2007). 

În Ţara Lăpuşului reţeaua de aşezări este grupată în jurul unui nucleu central cu trei 
sisteme periferice satelite, ce se suprapun unei infrastructuri arhaice, perpetuate până azi (Dezsi 
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St, 2006): cele din arealul submontan, din zona bordurii montane nordice, Măgura Preluca, la 
care se mai adaugă cele de la sud de  Culmea Breaza. 

Ţara Chioarului  are un sistem atipic de localităţi datorită limitei vestice pe culoarul 
Someşului. Satele mici sunt grupate în comune cu număr mare se localităţi componente 
(Copalnic-Mănăştur fiind practic comuna cu cel mai mare număr de sate). 

Satele de pe clina estică a Culmii Codrului aparţin Ţării Codrului, sunt dispuse în zona 
de contact şi de-a lungul culoarului Someşului. Cele din nordul zonei sunt aşezări de dimensiuni 
mai mari şi cu tendinţe centrifuge mai accentuate, ca dovadă ultimele reorganizări administrative 
din anul 2006. Zona Codrului este extinsă  şi dincolo de limitele administrative ale judeţului 
Maramureş; în judeţul Sălaj – oraşul Cehu Silvaniei şi comunele Benesat, Sălăţig, în judeţul Satu 
Mare – Bogdand şi Hodod.  

Zona Baia Mare gravitează în jurul municipiului reşedinţă de judeţ, conferindu-i astfel 
rolul de pol regional interjudeţean de rangul II în regiunea de Nord-Vest (după PATR-NV, 
2004), de-a lungul celui mai important ax de comunicaţie spre vest, pe clina sudică a Munţilor 
Gutâi şi Igniş. Este un bun exemplu de aglomeraţie ce se interpune cu regiunile geografice de tip 
„ţară” menţionate mai-sus, la care se mai adaugă şi Ţara Oaşului din judeţul Satu Mare. 
Cuprinde 5 oraşe şi 5 comune suburbane mari ce susţin o parte din infrastructura municipiului. 
Partea nordică, aferentă Munţilor Igniş, cu sate componente foste exploatări miniere importante, 
se transformă treptat în zonă turistică având ca bazin de recepţie locuitorii din Baia Mare. 

Ţara Maramureşului este incontestabil o regiune funcţională polarizată, chiar dacă în 
limitele ei actuale ea este de fapt un subsistem al unui sistem natural şi istoric mai amplu. Vechea 
organizare administrativ-teritorială de tipul cnezatelor de sat şi de vale, pe fondul unui 
conservatorism în ceea ce priveşte decupajul teritorial, a stat la baza actualului model. Elementul 
de specific naţional şi regional este deosebit de important, având în vedere că Ţara 
Maramureşului a fost întotdeauna un avanpost, o regiune de graniţă în adevăratul sens al 
cuvântului. Funcţiile economice, începând cu modul tradiţional de valorificare a resurselor 
naturale şi terminând cu actuala formă, sunt în acelaşi timp premise şi consecinţe ale organizării 
spaţiului în Ţara Maramureşului. 

 Zona de influenţă a municipiului Sighetu Marmaţiei este cea mai extinsă din spaţiul 
studiat, dar delimitată şi cu caracteristici bine marcate: populaţie rurală în regres de unde 
şi o puternică îmbătrânire a populaţiei. Populaţia urbană este în ascensiune continuă prin 
dinamica naturală dar şi printr-un bilanţ demografic teritorial pozitiv. Structura etnică şi 
confesională este relativ omogenă cu elemente mixte, mai ales in culoarul Tisei. 
Principalul centru urban Sighetu Marmaţiei, îşi exercită influenţa cea mai puternică până 
la 20km, fapt demonstrat de analiza şi sinteza tuturor datelor regionale; 

 Zona de influenţă a oraşului Borşa prezintă aria de extindere cea mai redusă datorită 
poziţiei sale nefavorabile în raport cu căile de comunicaţie. Deşi nu este cel mai mic din 
Ţara Maramureşului nu cuprinde decât spaţiul comunei Moisei şi al localităţilor 
periurbane adiacente (Baia Borşa şi Borşa complex) precum şi un imens spaţiu forestier 
si minier aferent zonei Munţilor Rodnei şi Maramureşului. În schimb, dispune de un 
potenţial turistic semnificativ pentru sezonul hibernal, în contrast cu absolut toate zonele 
maramureşene în discuţie. Caracterele sale demografice se aseamănă foarte mult cu cele 
ale zonei tampon dar interpunerea zonei Vişeului de Sus a impus delimitarea ei ca zonă 
separată; 

 Zona de influenţă a Vişeului de Sus se caracterizează idiografic printr-o formă bizară de 
“L” cuprinzând şi zona Săcel. Prezenţa căii ferate ce face legătura dintre Salva şi Vişeul 
de Jos a concentrat populaţia în aceste zone. Totuşi este într-un regres continuu din cauza 
sporului migrator negativ spre Germania dar şi spre alte regiuni ale ţării. Structura etnică 
mixtă menţinută mau multe secole a înrădăcinat şi ea un model familial specific ce a 
condus spre îmbătrânirea populaţiei şi la regres economic, altfel spus Vişeul de Sus a 
ajuns oraş de rangul 7 în ierarhia oraşelor României; 
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 Zona Dragomireşti - Săliştea de Sus constituie o fâşie de lăţimi variabile ce se interpune 
între zona Sighetului şi zona Vişeului de Sus. Este foarte bine marcată, putând fi 
considerată o zonă de tranzit între cele două. Orientarea ei generală este nord-sud şi 
cuprinde comune cu aceleaşi caractere demografice şi dinamice: o creştere continuă a 
populaţiei, contrastantă cu celelalte zone, astfel încât nici nu se resimt efectele generate 
de valul de îmbătrânire a populaţiei.  
În Ţara Maramureşului termeni ca Valea Izei, Valea Vişeului, Valea Cosăului sau a 

Marei nu se referă la realităţi de ordin hidrogeografic. Văile sunt grupări teritoriale de sate, 
situate  în bazine hidrografice omonime, dar ale căror nume nu derivă din hidronim, ci sunt o 
prescurtare (tipic maramureşeană!) a termenului vechi “Cnezatul văii ….”. 

Abordarea spaţiului rural maramureşean pe lângă descoperirea sistemelor regionale, cu 
forme şi structuri specifice, trebuie să ajute şi la înţelegerea raporturilor dintre locuitori şi locuri, 
pornind de la ideea lui Bailly A şi Ferrier J-P ( Bailly S A , Ferrier J-P ,1986, p.259-264) atentă 
la viaţa cotidiană şi continuând cu înţelegerea modului în care se formează sistemul de valori şi 
teritorialitatea corespunzătoare lor. 

Axele structurante identificate atât din punct de vedere geografico-uman, cât şi din 
perspectivă interdisciplinară (istorică, etnografică, toponimică, antropologică etc) sunt 
considerate pentru Ţara Maramureşului văile principale: Tisa, Vişeu, Iza, unii afluenţi mai 
importanţi (Mara cu Cosău, Ronişoara, Ruscova). Complementar şi indispensabil, se constituie 
în axe structurante şi principalele drumuri: DN 19 Huta-Sighetu Marmaţiei; DN 18 Baia Mare - 
pasul Gutâi - Sighetu Marmaţiei - Rona de Sus – Petrova - Borşa; DN 17C Dealul Ştefăniţei – 
Săcel - Moisei; DJ 186 Vadu Izei - Săcel; calea ferată Sighetu Marmaţiei - Salva. 

Nodurile au valorificat cel mai bine avantajul poziţional oferit de intersecţia căilor de 
comunicaţie şi suportul fizic al bazinetelor depresionare formate la marile confluenţe. Astfel, 
sunt considerate noduri şi poli de creştere de-a lungul timpului următoarele aşezări rurale: Vadu 
Izei, Giuleşti, Leordina, Vişeul de Jos, Valea Vişeului, Săcel, Bogdan Vodă, Rozavlea, Bârsana, 
Moisei. Dintre acestea Valea Vişeului şi Giuleşti au populaţia în jurul mediei pe Maramureş, 
restul sunt sate mari, dar se încadrează în modele evolutive diferite. Nodurile din partea centrală 
au potenţial de creştere mare, cu bilanţ demografic pozitiv, spre deosebire de cele aflate spre 
limite.  

Relaţiile dintre axele maramureşene şi axele regiunilor limitrofe sunt mediate de aşezări 
considerate adevărate interfeţe la scară mică. Este cazul aşezărilor: Piatra, Mara, Budeşti, Săcel, 
Valea Vişeului, Câmpulung la Tisa la care se adaugă oraşul Borşa şi în viitorul apropiat şi 
Sighetu Marmaţiei prin podul construit peste Tisa. Spaţial se diferenţiază trei “versanţi” de 
interferenţă reală, cu fluxuri complexe, ca axe economice şi de propagare a elementelor de ordin 
inovator din exteriorul Ţării Maramureşului: 

- Sectorul vestic: Piatra şi Mara, cel mai simplu din punct de vedere spaţial, cu aşezări 
liniare, de dimensiuni reduse, cu potenţial demografic în scădere, fără cătune risipite 
pe versanţi. În contrast cu aceste trăsături sunt practic interfeţele cele mai active din 
perspectiva traficului rutier, caracterele lor se datorează proximităţii municipiului 
Sighetu Marmaţiei, spre care sunt drenate toate fluxurile, inclusiv potenţialul uman de 
dezvoltare. 

- Sectorul sudic: Budeşti şi Săcel asigură interfaţa spre sud, iar prin intermediul 
oraşului Borşa şi spre est. Calea ferată Sighetu Marmaţiei - Salva prin Săcel este 
singura poartă feroviară cu restul ţării. Aşezările sunt mari, cu sector răsfirat şi risipit 
bine dezvoltat care asigură nu numai o interfaţă concentrată de-a lungul căilor de 
comunicaţie ci şi prin intermediul legăturilor umane peste interfluviul montan. 

- Sectorul nordic se suprapune peste culoarul Tisei, iar prin trăsăturile sale ar trebui să 
fie cel mai activ. Pentru România sunt considerate interfeţe cu Ucraina aşezările 
Valea Vişeului, Câmpulung la Tisa. Din punct de vedere al spaţiului perceput 
culoarul Tisei este un tot unitar, lăţimea maximă a sectorului umanizat 6-7km , zonă 
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de maximă complexitate geografico- umană, fapt pentru care este placa turnantă a 
regiunii transfrontaliere româno-ucrainiene a Maramureşului.  

 Ţara Lăpuşului a evoluat în condiţii de cvasiruralitate până în anul 1968 (Dezsi St, 
2006), când centrul polarizator al regiunii, Târgu Lăpuş, a fost declarat oraş şi a continuat 
consolidarea funcţiilor administrative şi economice deţinute până atunci. Elementele esenţiale pe 
care se bazează sistemul de aşezări se pot clasifica în: 

- Poli de creştere de diferite mărimi: principal (Târgu Lăpuş), secundar (Băiuţ şi Răzoare),  
- Axe de dezvoltare: axa majoră de-a lungul Lăpuşului şi legătura cu Baia Mare; axa 

secundară  (între spaţiul Lăpuşan şi axa Someşului la sud); axe intraregionale (spre 
Rohia, Suciu de Sus etc). 
Ţara Chioarului a funcţionat mult timp (până în anul 2004) fără centru urban 

polarizator, dar Şomcuta Mare a avut rol de loc central, iar pe PATN-IV figurează ca şi centru 
supracomunal. A beneficiat de axa de comunicaţie DN 18 pentru a-şi întări statutul de pol. 
Localităţile situate la limita nordică a regiunii au fost puternic influenţate de Baia Mare, 
manifestând tendinţe centrifuge.  
Elementele esenţiale ale sistemului sunt: 

- polul urban nou: Şomcuta Mare 
- poli de creştere secundari: Mireşu Mare, Satulung 
- axa principală: DN18 - valea Bârsăului 
- axe secundare: culoarul Someşului şi culoarul Lăpuşului. 

Zona Codrului reprezintă partea estică a regiunii numite Ţara Codrului, alături de sate 
componente ale judeţelor vecine (menţionate mai-sus), oraşul cu funcţie de pol este Cehu 
Silvaniei, de rangul III, în afara judeţului. Din această cauză sistemul din Zona Codrului pare 
destructurat, la prima vedere.  

- Axa majoră o constituie culoarul Someşului, exploatat prin poziţia drumului principal pe 
malul stâng (codrean, mai bine întreţinut şi funcţional, DJ 108A).  

- Axa secundară marcată de DJ 108E şi valea Sălajului, concentrează fluxurile de pe 
versantul estic al Culmii Codrului, cu aşezări considerate extreme/izolate: Asuaju de Sus, 
Băiţa de sub Codru etc; 

- Polul de creştere este oraşul Ulmeni, fost centru supracomunal care gestiona relaţiile 
administrative cu Baia Mare. 

Relaţiile dintre aşezările judeţului Maramureş sunt încadrate în două mari categorii: relaţii 
administrative şi relaţii în cadrul „ţării”. 

- Relaţiile administrative se referă la ansamblul relaţiilor economico-sociale care au loc pe 
fondul actualei organizări teritoriale, cu centrul  şi originea în exteriorul regiunii de tip 
„ţară”; ele se împart în: relaţii administrative cu polul regional de rangul II şi relaţii cu 
polul de rangul IV. 

- Relaţiile în cadrul „ţării” au ca fond apartenenţa comunelor la sisteme arhaice de 
organizare, menţinute până în prezent, ceea ce se numeşte generic relaţie urban-rural 
intraregional asumat. 

Funcţionalitatea sau disfuncţionalităţile sunt relevate de acele relaţii „interţări”, menţinute pe 
fond economic (Botiza-Poiana Botizii, Budeşti-Cavnic, Vima Mică-Boiu Mare, Ulmeni-Şomcuta 
Mare etc).  

Lista comunelor din judeţul Maramureş  
Arieşu de Câmp 
Colţirea 1. Ardusat 

Ardusat 
Rodina 
Tămăşeşti 2. Ariniş 

Ariniş 
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Asuaju de Jos 3. Asuaju de Sus 
Asuaju de Sus 
Urmeniş 4. Băiţa de sub Codru 
Băiţa de sub Codru 
Poiana Botizii 
Băiuţ 5. Băiuţ 

Strâmbu-Băiuţ 
Năneşti 6. Bârsana 
Bârsana 
Sălişte 
Stremţ 
Odeşti 

7. Băseşti 

Băseşti 
Ciuta 
Corni 8. Bicaz 

Bicaz 
Bistra 
Crasna Vişeului 9. Bistra 

Valea Vişeului 
Bocicoiu Mare 
Lunca la Tisa 
Tisa 

10. Bocicoiu Mare 

Crăciuneşti 
Bocicoel 11. Bogdan-Voda 
Bogdan Vodă 
Frâncenii Boiului 
Româneşti 
Prislop 

12. Boiu Mare 

Boiu Mare 
13. Botiza Botiza 

Sârbi (Budeşti) 14. Budeşti 
Budeşti 
Corneşti 
Văleni  15. Călineşti 

Călineşti  
16. Câmpulung la Tisa Câmpulung la Tisa 

Izvoarele 
Brebeni 
Măgureni 
Fânaţe 
Trestia 
Cerneşti 

17. Cerneşti 

Ciocotiş 
Bârgău 
Handalu Ilbei 
Ilba 

18. Cicârlău 

Cicârlău 
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Întrerâuri 19. Coaş 
Coaş 
Cătălina 20. Coltău 
Coltău 
Curtuiuşu Mic 
Ruşor 
Preluca Nouă 
Cărpiniş 
Vad 
Preluca Veche 
Lăschia 
Berinţa 
Făureşti 
Copalnic-Mănăştur 
Copalnic 

21. Copalnic-Mănăştur 

Copalnic-Deal 
Dealu Mare 
Baba 
Coroieni 
Drăghia 

22. Coroieni 

Vălenii Lăpuşului 
Costeni 
Cupşeni 
Libotin 

23. Cupşeni 

Ungureni 
Deseşti 
Mara 24. Deseşti 
Hărniceşti 
Unguraş 
Şindreşti 
Rus 
Chechiş 
Dumbrăviţa 

25. Dumbrăviţa 

Cărbunari 
Buzeşti 
Tămaia 
Fărcaşa 

26. Fărcaşa 

Sârbi (Fărcaşa) 
27. Gârdani Gârdani 

Mănăstirea 
Fereşti 
Giuleşti 

28. Giulesti 

Berbeşti 
Ocoliş 
Satu Nou de Jos 29. Groşi 

Groşi 
30. Groşii Ţibleşului Groşii Ţibleşului 
31. Ieud Ieud 
32. Lăpuş Lăpuş 
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33. Leordina Leordina 
Stejera 
Dăneştii Chioarului 
Lucăceşti 
Remeţi pe Someş 
Tulghieş 
Iadăra 

34. Mireşu Mare 

Mireşu Mare 
35. Moisei Moisei 

Orţiţa 
Oarţa de Jos 36. Oarţa de Jos 

Oarţa de Sus 
Hoteni 
Breb 
Sat-Şugatag 

37. Ocna Şugatag 

Ocna Şugatag 
38. Onceşti Onceşti 
39. Petrova Petrova  
40. Poienile de Sub Munte Poienile de Sub Munte 
41. Poienile Izei Poienile Izei 

Bozânta Mică 
Mocira 
Recea 
Lăpuşel 

42. Recea 

Săsar 
Remecioara 
Posta 
Berchezoaia 
Berchez 
Remetea Chioarului 

43. Remetea Chioarului 

Cetate 
Teceu Mic 
Piatra 44. Remeţi 

Remeţi 
45. Repedea  Repedea  
46. Rona de Jos Rona de Jos 

Coştiui 47. Rona de Sus 
Rona de Sus 
Rozavlea 48. Rozavlea 
Sâlţa 

49. Ruscova Ruscova 
Culcea 
Săcălăşeni 50. Săcălăşeni  

Coruia 
51. Săcel Săcel 
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52. Sălsig Sălsig 
53. Săpânţa Săpânţa 
54. Sarasău Sarasău 

Arieşu de Pădure 
Hideaga 
Fersig 
Pribileşti 
Mogoşeşti 
Finteuşu Mic 

55. Satulung 

Satulung 
Slătioara 
Glod 56. Strâmtura 

Strâmtura 
Larga 
Suciu de Jos 57. Suciu de Sus 

Suciu de Sus 
58. Şieu Şieu 

Bontăieni  
Negreia 
Plopiş 
Dăneşti 
Cetăţele 
Şurdeşti 

59. Şişeşti 

Şişeşti 
Valea Stejarului 60. Vadu Izei 
Vadu Izei 
Duruşa 
Vărai 
Curtuiuşu Mare 
Mesteacăn 
Fericea 

61. Valea Chioarului 

Valea Chioarului 
Jugăstreni 
Aspra 
Dealu Corbului 
Peteritea 
Sălniţa 
Vima Mică 

62. Vima Mică 

Vima Mare 
63. Vişeu de Jos Vişeu de Jos 
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SECŢIUNEA a 5-a  CĂI DE TRANSPORT 
 
5.1.   Căi de transport rutiere  
 

În judeţul Maramureş, reţeaua de drumuri clasificate totalizează 1.767,163 km realizându – 
se o densitate de 0,235 km/kmp. Din totalul acestora, drumurile naţionale însumează 348,405 km 
fizici cu o densitate de 0,054 km/kmp, drumurile judeţene au o lungime totală de 790,301 km şi o 
densitate de 0,125 km/kmp, drumurile comunale totalizează 628,457 km şi o densitate de 0,099 
km/kmp, drumurile private deschise circulaţiei publice 19,300 km. Din totalul drumurilor 
existente, 75% sunt asfaltate sau betonate, 33,70% sunt pietruite, iar 11,71 % sunt drumuri de 
pământ. 

În judeţul Maramureş nu există la niciun km de autostradă. 
Secţiunile de drumuri naţionale de pe teritoriul judeţului Maramureş, aflate în 

administrarea SDN Baia Mare sunt: 
1. DN 1C de la km 114+000 la 147+938 între localităţile Valea Chioarului – Baia 

Mare cu o lungime de 33,938 km; 
2. DN 1C de la km 153+851 la km 181+000 între localităţile Baia Mare – Seini, 

ieşirea din judeţ, cu o lungime de 27,149 km; 
3. DN 18 de la km 3+522 la km 180+400, Baia Mare – Sighetu Marmaţiei – Vişeu 

de Sus – Borşa, limită cu judeţul Suceava, cu o lungime de 169,303km; 
4. DN 18A de la km 0+000 la km 1+200 din DN 18, la Complex Borşa, cu o 

lungime de 1,200 km; 
5. DN 18B de la km 3 + 226 Baia Mare – Groşi – Cărbunari – Berinţa – Copalnic 

– Copalnic Mănăştur – Ruşor – Cerneşti – Târgu Lăpuş – Rohia  -  km 58 + 342 
Lim. Jud. Cluj, cu o lungime de 55,116 km. 

6. DN 19 de la km 195+537 la km 233+825, între limita cu judeţul Satu Mare şi 
Sighetu Marmaţiei, cu o lungime de 38,288 km; 

7. DN 17C de la km 65+061, între limita cu judeţul Bistriţa Năsaud şi localitatea 
Moisei, km 80+843 cu o lungime de 15,782 km. 

8. Varianta ocolitoare Baia Mare, de la km 0+000 la km 7+629, cu o lungime de 
7,629 km. 

 
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale este prezentată în tabelul de mai jos: 
a) DRUMURI JUDEŢENE 

Nr. 
crt. Nr. drum Parcurs Lungime 

(km) 

1 DJ 108A km 81+600 Lim. Jud. SJ - Ulmeni-Sălsig-Gârdani-Fărcaşa - km 110 + 
090 DJ193 Ardusat 28,490 km 

2 DJ 108D km 28+200 Lim. Jud. SJ - km 44 + 366 DJ108A Gârdani 16,166 km 
3 DJ 108E km 17+600 Lim. Jud. SJ - Mireşu Mare - km 42+267 DJ 193 Hideaga 24,667 km 
4 DJ 108P km 0+000 DJ 108D-Oarţa de Jos-Bicaz - km 17+000 Lim. Jud. S M 17,000 km 
5 DJ 108T km 0+000 DJ 108A  - km 9 + 500 Lim. Jud. Sălaj 9,500 km 

6 DJ 109F 
km 10 + 367 Lim. Jud. Sălaj - Baba-Drăghia-Coroieni-Vălenii 
Lăpuşului - Răzoare-Târgu Lăpuş-Dămăcuşeni-Rogoz - Lăpuş-Băiuţ-
Cavnic-Budeşti-Ocna Şugatag - km 100 + 937 DN 18 Fereşti 

90,210 km 

7 DJ 109G km 0 + 000 DN1C Mesteacăn - Boiu Mare-Frâncenii Boiului-
Româneşti - Sălniţa-Vima Mică-Peteritea - km 26 + 680  DJ 109F 26, 680 km 

8 DJ 109I km 0 + 000 DN1C Seini - Viile Apei - km 5 + 875 Lim. Jud. S M  5,875 km 
9 DJ 109J km 0+000 DN1C Tăuţii Măgherăuş - km 1 + 250 Aeroport Baia Mare 1,250 km 
10 DJ 109U km 0 + 000 DJ 109F Strâmbu Băiuţ – Băiuţ - Botiza km 22 + 000 22,000 km 
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11 DJ 110C km 4 + 500 Lim. Jud. Sălaj - Vima Mare - km 10 + 300 DJ 109G 
Vima Mică 5,800 km 

12 DJ 171 km 39 + 520 Lim. Jud. Bistriţa-Năsăud - km 54+820 DJ 109F Rogoz 15,300 km 
13 DJ 171A km 0 + 000 DJ 171 Suciu de Sus - Groşii Ţibleşului 10,000 km 
14 DJ 171C km 0 + 000 DJ 109F Rogoz  - km 11 + 600 Cupşeni 11,600 km 

15 DJ 171E km 0 + 000 DJ 182 Târgu Lăpuş – Dumbrava – Stoiceni - Costeni - 
km 14 + 000 DJ171C Cupşeni 14,000 km 

16 DJ 182B 

km 0 + 000 DJ 182 Baia Mare - Satu Nou de Jos-Cătălina-Săcălăşeni-
Remetea Chioarului-Berchez-Şomcuta Mare-Tulghieş-Mireşu- Mare-
Remeţi pe Someş-Ulmeni-Mânău-Ariniş - Urmeniş -Băiţa de Sub 
Codru - km 69+100 lim.jud.Satu Mare 

62,945 km 

17 DJ 182C km 0 + 000 DJ 182B- Coaş-Copalnic-Copalnic Mănăştur-Vad-
Lăschia- Făureşti- km 23 + 800 DJ 184 Şurdeşti 21,400 km 

18 DJ 182D km 0 + 000 DJ 108D – km4+650Băseşti  4,650 km 

19 DJ 182E DJ182B(Berchez)-Berchezoaia-Cetatea Chioarului-km 10+550 
Ciolt(DJ184B) 10,550 km 

20 DJ 182G km 0 + 000 DJ 182C - km 1 + 500 Plopiş 1,500 km 

21 DJ 183 km 0 + 000 DN18 Gutin Scutului-Cărbunar-Staţiunea Izvoarele-
Valea Neagră - Firiza  19,000 km 

22 DJ183A km 0 + 000 DJ183 (Staţiunea Izvoarele)-Runcu - km 15+000  Mara 
(DN18)  15,000 km 

23 DJ 183C km 0 + 000 DN18 - Mogoşa - km 13 + 000 Şuior 13,000 km 

24 DJ 184 km 0 + 000 DN18 Baia Sprie - Şişeşti-Dăneşti-Şurdeşti - km 22 + 
578 DJ 109F Cavnic 22,578 km 

25 DJ 184A 
km 0 + 000 DJ 184 Dăneşti - Bontăieni-Şindreşti-Rus-Dumbrăviţa-
Chechiş - Cătălina-Coltău-Arieşu de Pădure-Fânteuşu Mic - km 32 + 
150 DN1C 

27,670 km 

26 DJ 184B km 0 + 000 DJ 182B Şomcuta Mare - Ciolt-Codru Butesei-Preluca 
Nouă - km 26 + 486 DJ 182 Copalnic Deal 26,486 km 

27 DJ 185 
km 0 + 000 DN18 Hărniceşti - Hoteni-Ocna Şugatag-Călineşti-
Văleni-Bârsana - Petrova-Bistra-Valea Vişeului-Lunca la Tisa - 
Bocicoiu Mare - km 71 + 986 DN18 Crăciuneşti 

65,201 km 

28 DJ 186 
km 0 + 000 DN18 Vadul Izei - Onceşti-Năneşti-Bârsana-Strâmtura-
Rozavlea - Şieu-Bogadan Vodă-Dragomireşti-Săliştea de Sus - km 52 
+ 581 DN17C Săcel 

52,581 km 

29 DJ 186A km 0 + 000 DN18 Vadul Izei - km 11 + 542 Rona de Sus(DN18) -
Coştiui- Valea Stejarului(DC11) 7,542 km 

30 DJ 186B km 0 + 000 DN18 - Corneşti-Călineşti-Sărbi - km 14 + 610 DJ109F 
Budeşti 13,668 km 

31 DJ 186C km 0 + 000 DJ 186 Bogdan Vodă - km 3 + 000 Ieud 3,000 km 

32 DJ 186D Km 0+000DJ 186 (Strâmtura) - Slătioara - Glod - Poienile Izei - 
Botiza – km 27+200Şieu (DJ186) 27,200 km 

33 DJ 186E Poienile Izei (DJ 186D) - Şieu (DJ 186D) 6,275 km 

34 DJ 187 km 0 + 000 DN 18 (Leordina) Ruscova-Repedea - km 20 + 000 
Poienile de Sub Munte 20,000 km 

35 DJ 187A km 0 + 000 DN18 Vişeul de Sus - Valea Vaserului - km 8 + 000 
Mănăstirea Valea Scradei 8,000 km 

36 DJ 187B km 0 + 000 DJ 187A Vişeul de Sus - Valea Peştilor-Cătunul Obcina - 
km 10 + 000 Poienile de Sub Munte 10,000 km 

37 DJ 188 km 0 + 000 Vişeul de Jos DN18 km 10 + 850 DJ 186 Bogdan Vodă  10,850 km 
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38 DJ 193 km 41 + 300 Lim. Jud. Satu Mare - Ardusat-Colţirea - km 54 + 467 
DN1C Hideaga 13,167 km 

39 DJ 193E 
km 0 + 000 DJ 108D Asuaju de Jos-Asuaju de Sus-Lim. Jud. Satu 
Mare - (km 12 + 000)-Lim. Jud. Satu Mare (km 20 + 325) - km 22 + 
325 DJ 108A Fărcaşa 

14,000 km 

 
b) DRUMURI COMUNALE 

Nr. 
crt. 

Nr. 
drum Parcurs Lungime 

(km) 
1 DC 1 Km 0+000 DN 17C (km 79+763) – km 6+000 DN 17C (km 77+060) 6,000 km 
2 DC 2 Km 0+000 Moisei (DN 18) – km 9+000Valea Scradei (DJ 187A) 9,000 km 
3 DC 4 Km 0+000 DJ 187 (Repedea) – km 4+000 Cătunul Tomnatic 4,000 km 

4 DC 5 km 0+000 Baia Sprie (DN 18) – Chiuzbaia - km 14 + 800 Baia Mare 
- Cartierul Ferneziu – km 14+800 Baia Mare 14,800 km 

5 DC 7 km 0+000 Petrova (DN 18) - km 4 + 000 Crasna Vişeului 4,000 km 
6 DC 8 km 0+000 Borşa (DN 18) - km 6 + 000 Băile Borşa 6,000 km 
7 DC 10 km 0+000 Onceşti (DJ 186) – km 3+300 Fereşti(DJ 186B) 3,300 km 
8 DC 11 km 0+000 Vadu Izei (DN 18)-km 4+000 Valea Stejarului (DJ 186A) 4,000 km 
9 DC 12 km 0+000 DN 18 - km 1 + 300 Mănăstirea 1,300 km 
10 DC 13 km 0+000 Sat Şugatag (DN 18) - km 3+200 Ocna Şugatag (DJ 109F) 3,200 km 
11 DC 14 km 0+000 Hoteni (DJ 185) – Breb - km 5 + 094 DJ 109F 5,094 km 
12 DC 15 km 0+000 Petrova (DN 18) – km 12+600 Strâmtura (DJ 186) 12,600 km 
13 DC 16 km 0+000 Rona de Sus (DN 18) – km 4+000 Coştiui (DJ 186A) 4,000 km 
14 DC 17 km 0+000 Rozavlea (DJ 186) - Sâlţa 4,000 km 
15 DC 18 km 0 + 000 Ieud - km 5 + 000 Plopşor 5,000 km 
16 DC18A km 6 + 000 Lim. Jud. Satu Mare - km 9 + 500 Seini (DN 1C) 3,500 km 
17 DC 19 km 0+000 Groşii Ţibleşului (DJ171A) – km 25+297Botiza(DJ 186D) 25,297 km 
18 DC 20 km 0+000 Vişeu de Jos (DN 18)–km 10+600 Săliştea de Sus (DJ186) 10,600 km 
19 DC 23 km 0+000 Dumbrăviţa (DJ 184A) – km 7+000 Cărbunari (DN 18B) 7,000 km 
20 DC 24 km 0+000 Dumbrăviţa (DJ 184A) – km 3+200 Rus (DC 25) 3,200 km 

21 DC 25 km 0+ 000 Tăuţii de Sus (DN 18)  - Satu Nou de Sus  - km 6 + 630 
Rus (DJ 184A) 6,630 km 

22 DC 26 km 0 + 000 Tăuţii de Sus (DN 18)-Unguraş-km 5+000 Rus (DJ184A) 5,000 km 
23 DC 27 km 0+000 Şişeşti (DJ 184) - km 3+250 Unguraş (DC 26) 3,250 km 
24 DC 28 km 0+000 Dăneşti (DJ 184) - Cetăţele - km 5+000 Şurdeşti(DJ182C) 5,000 km 
25 DC28A km 0+000 Şişeşti (DJ 184) - Negreia – km 5+500 DJ 184 (Dăneşti) 5,500 km 
26 DC28B km 0+000 DJ 184A (Bontăieni)- km 1+900 DC 28 (Cetăţele) 1,900 km 
27 DC 29 km 0+000 DJ 184 (Şurdeşti) – km 2+700 DC 28 (Cetăţele) 2,700 km 
28 DC 31 km 0+000 Berinţa (DJ 182)-Cărpiniş–km 10+750 Şindreşti (DJ184A) 10,750 km 
29 DC 32 km 0+000 Cerneşti (DJ 182) - Fânaţe-Ciocotiş - km 16+800 Izvoarele 16,800 km 
30 DC 33 km 0 + 000 DJ 182C (Făureşti) – km 6+800 Ciocotiş (DC 32) 6,800 km 
31 DC 34 km 0 + 000 Cerneşti (DJ 182) - km 2 + 400 Brebeni 2,400 km 
32 DC 35 km 0 + 000 Târgu Lăpuş (DJ 182) – Borcut - km 8 + 000 Inău 8,000 km 
33 DC 36 Km 0+000 Dumbrava (DJ 171E) – km 12+200 Ciocotiş (DC 32) 12,200 km 

34 DC 37 km 0 + 000 Dumbrăva (DJ 171E) - Dobricu Lăpuşului - km 4 + 600 
DJ 171E 4,600 km 

35 DC 38 km 0 + 000 DJ 182 - km 2 + 200 Boiereni 2,200 km 

36 DC 39 km 0 + 000 Rohia (DJ 182) - Fântânele– km 10+100 Vălenii 
Lăpuşului (DJ 109F) 10,100 km 
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37 DC 40 km 0 + 000 DJ 182 - km 2 + 000 Cufoaia 2,000 km 
38 DC 41 km 0 + 000 Ruşor (DJ 182) - km 2 + 400 Măgureni 2,400 km 

39 DC 42 km 0 + 000 Sălniţa (DJ 109G) - Dealu Corbului - km 10 + 000 
Preluca Veche 10,000 km 

40 DC 43 km 0 + 000 Preluca Veche (DC 42) - Preluca Nouă – Aspra - km 21 + 
720 Sălniţa (DC 42) 19,720 km 

41 DC 44 km 0 + 000 Berinţa (DN 18B) – Curtuiuşu Mic – km 8 + 500 Coruia 
(DJ 184A) 8,500 km 

42 DC 45 km 0 + 000 DJ 182C - km 4 + 000 Curtuiuşu Mic 4,000 km 
43 DC 46 km 0+000 DJ 182C-Întrerâuri - km 13+700 Preluca Nouă (DJ 184B) 13,700 km 
44 DC 47 km 0 + 000 Groşi (DC 49) – km 3+200 Ocoliş (DC 79) 3,200 km 
45 DC 48 km 0 + 000 DJ 182 Groşi - km 4 + 000 Satu Nou de Jos (DJ 182B) 4,000 km 
46 DC 49 km 0 + 000 Groşi (DC 48) - km 3 + 450 Mănăstirea Hambra 3,450 km 
47 DC 50 km 0 + 000 DJ 109G - km 3 + 000 Jugăstreni 3,000 km 

48 DC 52 km 0 + 000 Răzoare (DJ 109F) - Groape-Preluca Veche - km 17 + 
500 Măgureni (DC 41) 17,500 km 

49 DC 54 km 0 + 000 DJ 171C - km 6 + 800 Ungureni 6,800 km 
50 DC 55 Km 0+000 Coroieni (DJ 109F) – km 7+200 Vima Mare (DJ 110C) 7,200 km 
51 DC 56 km 0 + 000 DJ 109F - km 5 + 200 Poiana Botizii 5,200 km 
52 DC 57 km 0 + 000 Drăghia (DJ 109F)  -  km 5 + 500 Dealul Mare 5,500 km 
53 DC 58 km 0 + 000 Suciu de Sus (DJ 171A) -  km 4 + 850 Larga 4,850 km 
54 DC 59 km 0 + 000 DJ 109G - km 2 + 000 Prislop 2,000 km 
55 DC 60 Km 0+000 Lăpuş (DJ 109F) – km 5+542 Groşii Ţibleşului (DJ 171A) 5,542 km 
56 DC 61 km 0 + 000 Valea Chioarului (DN 1C) - km 5 + 000 Vărai 5,000 km 
57 DC 62 km 0 + 000 DC 61 - km 2 + 500 Duruşa 2,500 km 
58 DC 63 km 0 + 000 DN1C - Curtuiuşu Mare - km 11 + 050 Fericea 11,050 km 

59 DC 64 km 0 + 000 Şomcuta Mare (DN 1C) - Vălenii Şomcutei – km 15+000 
Buciumi (DN 1C) 15,000 km 

60 DC 65 km 0 + 000 Satulung (DN1C)-Fersig - km 8+400 Pribileşti (DJ 108E) 8,400 km 
61 DC 67 km 0 + 000 Satulung (DN 1C) - km 1 + 837 Mogoşeşti (DJ 108E) 1,837 km 

62 DC 68 km 0 + 000 Lăpuşel (DN 1C) - Bozanta Mică – Arieşu de Câmp – km 
8+150 DJ 193 8,150 km 

63 DC 69 km 0 + 000 DN 1C  - km 4+100 Săsar 4,100 km 
64 DC 70 km 0 + 000 DN 1C  - km 3+800 Mocira 3,800 km 
65 DC 71 km 0 + 000 Satulung (DN 1C) - km 1 + 000 Finteuşu Mic (DJ 184A) 1,000 km 
66 DC 72 km 0 + 000 DN1C - Fânteuşu Mare - km 5 + 500 Posta 5,500 km 
67 DC 74 Km 0+000 (DJ 182B) Berchez- km 3+100 Posta (DC 72) 3,100 km 
68 DC 75 km 0+000 Buciumi (DN 1C)-Hovrila-Buteasa – km 17+000 DJ 184B 17,000 km 

69 DC 76 km 0 + 000 Remetea Chioarului (DJ 182B) – Posta - km 9 + 500 
Fânteuşu Mic (DJ 184A) 9,500 km 

70 DC 77 km 0 + 000 DJ 182B - km 0 + 930 Culcea 0,930 km 
71 DC 79 km 0+000 Cătălina (DJ 182B)-Ocoliş - km 5+624 Chechiş (DJ 184A) 5,624 km 

72 DC 80 km 0 + 000 Remetea Chioarului (DJ 182B) – Remecioara – Coaş – 
km 12+000 Coruia (DJ 184A) 12,000 km 

73 DC 82 km 0+000 DJ 182B -  Iadăra  - km 11 + 050 Stejera 11,050 km 
74 DC 83 Km 0+000 Someş Uileac – km 2+400 DJ 108D 2,400 km 
75 DC 84 Km 0+000 Someş Uileac (DJ 108T) – km 3+500 Mânău (DJ 182B) 3,500 km 
76 DC84A Km 0+000 Arduzel (DJ 108T) – km 3+350 Mânău (DJ 182B) 3,350 km 
77 DC84B Km 0+000 Ulmeni (DJ 182B) – km 3+000 Arduzel (DC 84A) 3,000 km 
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78 DC 86 km 0+000 DJ 108A - km 2+150 Tămaia 2,150 km 
79 DC 88 km 0+000 Gară C.F.R. Ulmeni - km 2+300 Chelinţa (DJ 108E) 2,300 km 
80 DC 89 km 0+000 Băseşti (DJ 182D)  - km 6+053 Stremţ 6,053 km 
81 DC 90 km 0+000 DJ 182D - km 7+300 Odeşti 7,300 km 
82 DC90A Km 0+000 Băiţa de Sub Codru (DJ 182B) – km 4+200 DC 90 4,200 km 
83 DC90B Km 0+000 Băseşti (DC 90) – km 4+200 Tămăşeşti (DC 93) 4,200 km 

84 DC 91 Km 0+000 Asuaju de Sus (DJ 193E) – Băiţa de Sub Codru – km 
7+500 Odeşti (DC 90) 7,500 km 

85 DC91A Km 0+000 Sălsig (DJ 108A) – km 7+500 Asuaju de Jos (DJ 193E) 7,500 km 
86 DC 93 km 0+000 Ariniş (DC 92) - km 4+900 Tămăşeşti(DC90B) 4,900 km 

87 DC 94 Km 0+000 Fărcaşa (DJ 108A) – Sârbi – Buzeşti – km 7+800 Tămaia 
(DC 86) 7,800 km 

88 DC 95 km 0+000 DJ 108P - km 3+000 Ciuta 3,000 km 
89 DC 96 Km 16+550 Jud. Satu Mare-Corni-Bicaz-km 28+500 Lim. Judeţ S M 8,450 km 
90 DC 97 km 0+000 Tăuţii Măgherăuş (DN 1C) - km 3+300 Bozânta Mare 3,300 km 
91 DC 98 km 0+000 DN 1C - km 2+900 Buşag 2,900 km 
92 DC 99 km 0+000 DN 1C - km 2+900 Merişor 2,100 km 
93 DC 100 km 0+000 Cicârlău (DN 1C)  - Bârgău - km 1+600 Lim. Jud. S M 1,600 km 
94 DC 101 Km 0+000 Ilba (DN 1C) – km 6+300 Cicârlău 6,300 km 
95 DC 102 km 0+000 Ilba (DN 1C) - km 6+300 Handalul Ilbei 6,300 km 
96 DC 103 km 0+000 Tăuţii Măgherăuş (DN 1C) - km 7+560 Nistru 7,560 km 
97 DC 104 km 0+000 Tăuţii Măgherăuş (DN 1C) – Băiţa - km 12+000 Ulmoasa 12,000 km 
98 DC 105 km 0+000 DN 1C - km 1+200 Apa Sărată 1,200 km 
99 DC 106 km 0+000 DN 19 - km 3+170 Piatra (DN 19) 3,170 km 

100 DC 107 km 0+000 Coruia (DJ 184A)-Cărbunari - km 9+900 DC 31 9,900 km 
 

Din teritoriul judeţului Maramureş se pot asigura legăturile necesare cu restul ţării printr-o 
serie de trecători, ca de exemplu: 

o Pasul Huta realizează legătura dintre judeţele Maramureş şi Satu Mare; 
o Pasul Gutâi, realizează legătura dintre zonele Baia Mare şi Maramureşul istoric; 
o Pasul Neteda realizează legătura dintre Depresiunile Maramureş cu Depresiunile 

Baia Mare şi Lăpuş; 
o Botiza – Suciu de Sus – 25,300 km - drum comunal care realizează legătura dintre 

Depresiunea Maramureşului şi Ţara Lăpuşului; 
o Pasul Şetref  realizează legătura dintre judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud. 
o Pasul Prislop realizează legătura dintre judeţele Maramureş şi Suceava. 

Transportul materialelor periculoase se execută, în principal, pe traseele rutiere tip drum 
naţional până în municipiul Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei (clor, cisterne pentru carburanţi 
auto, butelii GPL, îngrăşăminte chimică, etc.); 

 
5.2.   Căi de transport feroviare – staţii, gări, halte, triaje, tuneluri 
 

În judeţul Maramureş, traficul feroviar se desfăşoară pe două trasee principale: 
- Ulmeni (Ţicău) – Baia Mare – Seini; 
- Borşa – Sighetu-Marmaţiei. 

În municipiile Baia Mare şi Sighetu-Marmaţiei sunt amenajate Complexe C.F.R. 
având spaţii pentru călători, mărfuri, triaj, întreţinere şi reparaţii utilaje specifice, precum şi 
linii C.F.R. industriale în principalele platforme economice ale acestora. 

 
  



JUDEŢUL MARAMUREŞ PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 2016 
 

 61  
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE  STAŢIEI BAIA MARE - MARAMUREŞ: 
 Codul staţiei: 41638; 
 Regulatorul de circulaţie de care aparţine: DEJ; 
 Regionala CF de care aparţine: CLUJ; 
 Telefoane la Conducere : CFR – 433200; TELECOM -  0262.430758;  

MOBIL - 0722693538 
 Fax la conducere :  0262.430758; 
 Gradaţia actuală: I; 
 Subunităţi şi posturi afiliate: HM. BUSAG, HM. SATULUNG PE SOMEŞ; 
 
Dotarea tehnică 
- schiţa redusă a dispozitivului de linii pe grupe pentru circulaţie, manevră, încărcare-
descărcare, transbordare etc. şi racordurile cu liniile ferate industriale completată cu 
poziţionarea clădirilor de exploatare, drumurile de acces şi locurile periculoase;  
- sistemul de asigurare a circulaţiei trenurilor în staţie şi în posturile afiliate: 

a. pentru macazuri: CED-CR3 
b. pentru semnalele de intrare, iesire, manevra si de parcurs : semnale luminoase 

- sistemul de asigurare a circulaţiei trenurilor la şi de la punctele de secţionare vecine: 
   denumire: BLA; 
- conducerea, coordonarea şi urmărirea circulaţiei  

 mod de realizare : RC DEJ; 
- instalaţii fixe de tracţiune electrică 
  linie de contact : nu există ; 
 

  Spaţii şi utilităţi unde îşi desfăşoară activitatea personalul din subordinea şefului de staţie:  
Nr. 
crt. 

Denumire spaţiu Nr. 
încăperi 

Funcţionabil 
(DA/NU) 

În 
folosinţă 
(DA/NU) 

Suprafa
ţă 

(m2) 

Observaţii 

1 Birou IDM dispozitor 1 DA DA  27,6 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

2 Birou şef staţie 1 DA DA 
 

24 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

3 Încăpere pentru şcoala 
personalului 

1 DA DA 90 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

4 Birou secretariat – personal 1 DA DA 12 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

5 Birou tehnic 1 DA DA 12 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

6 Birou  inginer 1 DA DA 12 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

7 Birou gospodar 1 DA DA 12 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

8 Birou instructor 1 DA DA 12 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

9 Spaţii igienico-sanitare  
-WC funcţionabil 
-Apă potabilă: reţea oraş 

 
2 
2 

 
DA 
DA 

 
DA 
DA 

 
2  x 12 

 clădire de exploatare 
(alte clădiri) 

10 Instalatie de alimentare cu 
apa:de la reteaua orasului 

 DA DA   

11 Sistemul de incalzire: 
incalzire centrala de la 
centrala termica proprie 

 DA DA   

12 Felul canalizarii: legata la 
canalizarea orasului 

 DA DA   
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Spaţii şi utilităţi – instalaţii pentru deservirea traficului de călători: 
Nr. 
crt. 

Denumire spaţiu Nr. 
încăperi 

Funcţionabil 
(DA / NU) 

În folosinţă  
(DA / NU) 

Suprafaţă 
(m2) 

Observaţii  

1 Hol  2 DA DA 438 / 586 clădirea staţiei 
2 Case bilete 10 DA DA 150 clădirea staţiei 
3 Bagaje, mesagerii 1 NU NU 87 alte clădiri 
4 Peroane 3 DA DA 5600  
5 Săli aşteptare 1 DA  DA Cls. II 225 clădirea staţiei 
6 Birou informaţii 1 DA DA 

 
14 clădirea staţiei 

7 Instalaţii informare public 
(megafon, teleafişaj etc.) 

1 DA 
megafon 

- - clădirea staţiei 

8 Sistem de emitere a legitimatiilor 
de calatorie :electronic 
 

 DA DA   

9 Spaţii igienico-sanitare  
-apă potabilă – reţea oraş  
- cişmea  
- WC public 

 
1 
1 
1 

 
DA 
DA 
DA 

 
 
 

DA 

 
 
 

54 

 
clădirea staţiei 

10 Instalatie de alimentare cu apa 
potabila :de la reteaua orasului 

1 DA DA   

11 Sistemul de incalzire :incalzire 
centrala de la centrala termica 

1 DA DA   

12 Felul canalizarii :legata la 
canalizarea orasului 

1 DA DA   

14 Facilitãţi pentru handicapaţi 
locomotori: planuri înclinate, 
elevatoare etc. 

-  NU - -  

15 Alte facilitãţi pentru public oferite 
de operatorii feroviari de transport 
cãlãtori 
 -pictograme,  
- electrocare transport bagaje-
mesagerii, - servicii publice oferite 
în spaţii proprii /închiriate la terţi  
- restaurant  
- bufet 
- chioşcuri ABC,  
- frizerii etc. ; 
- chioşc difuzare presă 

 
 

 
37 
1 
 

 
1 
1 
6 
1 
- 

 
 

 
NU 
NU 

 
 

NU 
DA 
DA 
DA 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 

 
226 
14 
61 
26 
- 

 
 
 

 
 
 
 
 

clădirea staţiei 
 

Salubrizarea staţiei - privat - 16 Modul de asigurare a salubrizãrii 
vagoanelor de cãlãtori şi a staţiei: 
sistem, organizaţie prestatoare, nr. 
autorizaţie, organ emitent 

Salubrizarea vagoanelor - privat -  

 

 
Spaţii şi utilităţi/instalaţii pentru deservirea traficului de marfă:  
Nr. 
crt. 

Denumire spaţiu Nr. 
încăperi 

Funcţionabil 
(DA / NU) 

În folosinţă  
(DA / NU) 

Suprafaţă 
(m2) 

Observaţii 

1 Spaţii pentru clientelă (predători-
destinatari) – veghetor 

1 DA DA 14 alte clădiri 

2 Case de mărfuri 1 DA DA 21 alte clădiri 
3 Spaţii igienico-sanitare  

-apă potabilă –reţea oraş 
- WC 

 
 

1 

 
DA 
DA 

 
 

DA 

 
 

11 

 
 

alte clădiri 
4 Terenuri şi linii publice (pentru 

utilizare publică) 
-piaţă publică 
-linie cîntar (L13) – 210 m 
- linie magazie (L14) –747 m 

 
 

1 

 
 

DA  
DA 
DA  

 
 

DA 

 
 

7800 
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- linie publică – 378 m 
- linie publică – 176 m 

DA 
DA 

5 Magazie mărfuri  1 DA DA 557 alte clădiri 
6 Cheiuri magazie auto (laterale) 1 DA  246 alte clădiri 
7 Cheiuri magazie CFR (laterale) 1 DA  194 alte clădiri 
8 Cheiuri descoperite (magazie) 1 DA  306 alte clădiri 
9 Rampă militară 1 DA  880 alte clădiri 
12 Pod bascul CF 1 DA   alte clădiri 

     
Exteriorul staţiei  

a) drumuri de acces  
b) locuri periculoase  
c) traversări ale liniilor de cale ferată, la orice nivel, cu alte reţele de transport: 

            - pasaj denivelat cu Bd. Bucureşti  la km 58+952 
  - treceri la nivel: km 56 + 560, km 177+857, km 178+475, km 0+340, km 0+618 

d) alte instalaţii : cântar ; 
e) iluminarea peroanelor, a drumurilor de acces şi a drumurilor tehnologice; se va trece 

felul iluminatului  şi tipul corpurilor de iluminat  
- iluminat electric;  
- lampadare;     

Grupa de linii pentru traficul de călători: 
a) care sunt liniile de utilizare publică pt. traficul de călători : - liniile 1, 2, III 

primire - expediere; 
b) care sunt liniile proprietate SNTFC « CFR Călători » sau alţi OTF :  - liniile 1T, 

2T, 3B, 1R, 2R ;  
Grupa de linii pentru traficul de marfă: 

a)   care sunt liniile de utilizare publică pt. traficul de marfă :  
- liniile IV – 12 primire-expediere şi afectare marfă 

   - linia 13 cântar, linia 14 magazie, linia publică 16 
b)  care sunt liniile proprietate SNTFM « CFR Marfă » sau alţi OTF : 

- liniile macara 15,  
- liniile terminal 21, 22 – (Transauto SA)  
- liniile remiză D1, D2, D3, D4, D5, linie evitare 

 Dotări tehnice existente pentru apărarea împotriva incendiilor 
 Lista principalelor dotări tehnice existente pentru AÎI în STATIA BAIA MARE constă în: 

- stingătoare de incendiu portabile  ; 
- plan de autoapărare AÎI în unitate ; 
- planşe cu organizarea AÎI ; 
- extrase din legislaţia AÎI în vigoare; 
- post de incendiu exterior (pichet AÎI); 
- hidranti interiori si exteriori  

 
5.3.   Căi de transport aeriene – aeroporturi, aerocluburi 
 

Pe teritoriul oraşului Tăuţii Măgherăuş la 6 km de Baia Mare este amplasat Aeroportul 
Internaţional Baia Mare care operează curse interne şi internaţionale cu aeronave de mică şi 
medie capacitate. În platforma acestuia sunt amenajate clădiri civile şi tehnice necesare 
coordonării activităţii aeroportuare. 
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SECŢIUNEA a 6-a   DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
 

Zone industrializate: în teritoriul zonei de competenţă se regăsesc activităţi economice din 
sectoare variate, cele mai reprezentative fiind: 

- industria lemnului – Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa, Târgu Lăpuş; 
- industria uşoară - Baia Mare, Sighetu-Marmaţiei, Târgu Lăpuş; 
- industria minieră – Baia Mare, Cavnic, Baia Sprie; 
- industria metalurgică – Baia Mare; 
- mari platforme comerciale – Baia Mare, Sighetu-Marmaţiei. 

 
Agricultura judeţului Maramureş este reprezentată de creşterea animalelor, culturi de 

păioase, porumb, plante tehnice, legume, pe cca. 100000 de hectare, suprafaţă a terenului arabil, 
fânaţe în zona de deal şi de munte. 
 

Turismul este organizat şi se desfăşoară având la bază specificul teritoriului localităţilor 
urbane şi rurale, tradiţiile locale şi posibilităţile furnizate de relief şi resurse. 

Este dezvoltată ramura agroturismului, îndeosebi în zonele Maramureşului Istoric, Târgu 
Lăpuş, Chioar  şi Codru. 
 
SECŢIUNEA a 7-a  INFRASTRUCTURI  LOCALE  
 

7.1.  Instituţii publice 
 
În cele 76 de unităţi administrative din judeţul Maramureş funcţionează 20 hoteluri, 3 

hosteluri, 4 moteluri, 3 vile turistice, 39 pensiuni turistice, 112 pensiuni agroturistice, 1 cabană 
turistică, 8 spitale, 1 centru de transfuzie sanguină, 1 serviciu de ambulanţă, 10 centre de 
permanenţă, 300 cabinete stomatologice, 275 cabinete de medicină de familie, 65 circumscripţii 
sanitar-veterinare, 4 universităţi, 12 grupuri şcolare, 13 licee teoretice, 13 colegii naţionale, 
tehnice, economice, 102 şcoli cu clasele I-VIII, 8 şcoli de arte şi meserii, 4 cluburi ale copiilor, 3 
cluburi sportive pentru elevi, 25 muzee şi case memoriale, 14 ocoale silvice de stat şi 4 ocoale 
silvice private, 10781 întrerprinderi active (societăţi comerciale). 

La nivelul judeţului funcţionează toate instituţiile statului în unităţi descentralizate, 
unităţi bancare şi de finanţe. Există construcţii declarate în patrimoniul mondial, naţional şi local. 

 
7.2.  Reţele de utilităţi  
 

Apa 
În zona de competenţă există localităţi în care s-au realizat reţele de alimentare cu apă a 

populaţiei în care au fost montaţi hidranţi exteriori de apă pentru stingerea incendiilor. Situaţia 
reţelelor de apă din aria de operare a SC VITAL SA Baia Mare este prezentată în Anexa nr. 15. 

 
Electrica 
Pe teritoriul judeţului este asigurată alimentarea prin reţele de transport şi distribuţie a 

energiei electrice, aeriene şi subterane, în toate localităţile. Sistemul are în compunere reţele de 
transport de 110 KV, staţii de transformare, reţele de medie tensiune, staţii de transformare 
pentru joasă tensiune, reţele de distribuţie pană la fiecare consumator.  

Toate datele specifice puse la dispoziţie de furnizorul de energie electrică se regăsesc în  
Anexele nr. 4,5,6. 
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Gaze naturale  
Pe teritoriul judeţului este asigurată alimentarea prin reţele de gaze naturale a populaţiei 

şi operatorilor economici, numai în zonele municipiului Baia Mare, şi localităţile din direcţiile 
Baia Mare-Seini, Baia Mare – Şomcuta Mare – Valea Chioarului-Mesteacan, Baia Mare – 
Copalnic Mănăştur – Tărgu Lăpuş, Baia Mare – Baia Sprie –Cavnic , Copalnic Mănăştur –
Cavnic si Baia Mare-Farcasa-Ulmeni. Aceste reţele de distribuţie funcţionează sub coordonarea 
S.C. EON GAZ  DISTRIBUTIE SA, Centru Retea Baia Mare. 
 Centrul Retea  Baia  Mare îşi  desfăşoară  activitatea de întreţinere şi  exploatare a 
distribuţiilor  de  gaze naturale în  judeţul  Maramureş, prin cele 5 Districte (formatii de lucru).  
Trei Districte isi desfasoara activitatea  in orasul Baia Mare, altele doua in aria de activitate a 
oraselor Tg. Lapus si Somcuta Mare. În cadrul distribuţiilor se execută  activităţi  de   prevenire  
a  avariilor     cum  ar  fi: detectarea-localizarea scaparilor accidentale de gaze naturale, precum 
si remedierea acestora,  revizia  retelelor de distributie, a căminelor de  vane, a posturilor de 
reglare, revizia  staţiilor de  reglare – măsurare, verificarea si revizia instalatiilor de utilizare 
(activitate pe care o fac si alte firme autorizate ANRE).   

E.ON GAZ DISTRIBUTIE si-a reorganizat intregul sistem de dispecerizare si interventie 
in scopul utilizarii celor mai eficiente metode pentru siguranta consumatorilor si a retelei si 
pentru monitorizarea intregii activitati printr-o baza de date complexa, de la aparitia unei sesizari 
si pana la inchiderea incidentului. 

Numărul unic de apelare pentru orice fel de probleme legate de gazul metan este 0800 
800 928. Orice problema este inregistrata si transmisa Dispeceratului regional (in cazul nostru 
Dispeceratul regional Cluj), de unde in functie de locatie, urgenta si amploarea incidentului sunt 
trimise echipele de interventie permanenta (pe raza orasului Baia Mare), sau echipele in consemn 
la domiciliu, conform graficului de programare (pentru celelalte localitati) si daca se impune, si o 
echipa a districtului. Toate echipele de interventie, atat cele dedicate, cat si cele in consemn au la 
dispozitie masini de interventie cu toate dotarile necesare unei interventii eficiente. 

Din  momentul  apariţiei    unei  avarii  se   iau  măsuri  de  protectie  a zonei   respective, 
prin interzicerea accesului în acea zonă a persoanelor straine, utilajelor, maşinilor, care nu 
aparţin societăţii de distribuţie, a desfăşurării oricăror activităţi  de altă natură şi mai ales  acelea 
de a se umbla cu focul sau de a produce  scântei. Dupa aceea  se închid toate vanele din toate 
direcţiile de unde se alimentează acea zonă si ulterior se actioneaza in vederea remedierii 
problemelor. 
 În  perioada  sezonului  rece, datorită   multiplicării   problemelor   în  cadrul  activităţilor  
de   distribuţie     a  gazului  metan, se  întăresc  măsurile  de  asigurare  a  serviciului  de  
interventie, prin programarea unor persoane din cadrul districtelor din Baia Mare, care sa sprijine 
formatia de Interventii dedicata, sa poata face fata unui numar mare de solicitari primite in timp 
scurt . Astfel, in asemenea perioade, districtul, prin oamenii sai de interventie preia, fiecare pe 
raza sa de activitate rezolvarea problemelor care nu implica pericol (deblocare sau inlocuire 
regulatoare si contoare blocate), in timp ce echipa dedicata se ocupa prioritar de posibilele 
scapari de gaze.  

 
Inventarierea     surselor  de   risc   din  domeniul  de  activitate gaze naturale.  

 Datorită   importanţei   şi  protejării  conductelor  de  distribuţie   a  gazelor  naturale,   
acestea prin  proiectare   nu  se  amplasează,  pe  cât  posibil,    în  locuri  unde  pot  apărea 
inundaţii, alunecări  de   teren    sau  alte  pericole   ce  le- ar  putea  avaria . Există  totuşi  zone 
cu surse  de  risc  datorită    inundaţiilor     şi  alunecărilor  de  teren.  Acestea zone sunt 
inventariate periodic şi în perioadele critice-zilnic. 
  În  cazul  în  care căderile  masive  de  zăpadă ar  duce  la  îngreunarea  procesului de 
intervenţie, intervenim atât cu utilajele din dotare ( doua buldoexcavatoare prevăzut cu lamă), cât 
şi manual  prin  personalul   muncitor  din  cadrul   districtelor. Astfel  se  intervine la  degajarea 
căilor de acces în  staţiile de reglare măsurare şi de sector pentru a  se  putea  executa cu 
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operativitate, în cazul  în care ar  fi  nevoie,   manevre  de  echilibrare   a presiunii  de   
alimentare  pe  reţeaua  de repartiţie  şi de  distribuţie gaze naturale.  
 De asemenea, se intervine  cu  maximă   operativitate  la  degajarea  capacelor    de  pe  
căminele  de  vane  şi a  răsuflătorilor   în  vederea  drenării  în  atmosferă    a  eventualelor  
scăpări  de  gaze  evitând  în  acest  fel   posibile  accidente    tehnice     şi  umane. 

În caz de  inundaţii   care  ar putea   pune  în  pericol   siguranţa  în  exploatare  a 
sistemului  de  distribuţie   gaze  naturale, se  intervine  cu  pompe  şi  alte  utilaje   din  dotare  
pentru evacuarea  apei din punctele  de  interes.  
 În  cazul  unor furtuni  violente sau alunecări de teren care  ar  produce unele  avarii 
(rupturi  de  conducte  sau  vane), prin  intermediul  personalului  calificat  se intervine la 
izolarea locului incidentului luând în considerare măsuri  de  alimentare  a  consumatorilor 
afectaţi şi  remedierea  avariei  în conformitate  cu  prescriptiile   Normativului  NTPEE-2008 
pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze  Naturale.  
Capacitatea  de  intervenţie proprie este asigurată de personal calificat. În  cazul unor probleme 
de mari  proportii, care pot depasi capacitatea de interventie a CR Baia Mare, procedurile proprii 
prevad escaladarea incidentului (apelarea pe cale ierarhica a managementului EGD- care va 
mobiliza resursele necesare din centrele invecinate).     
  În  funcţie de amploarea  avariei, organizarea actiunilor de interventie  revine:    
Echipelor de interventie, Sef District, Sef  CR Baia Mare,  iar fluxul informaţional este asigurat  
prin  intermediul  telefoanelor  mobile.  
 Reţelele de distribuţie a gazelor naturale gestionate de EGD sunt prezentate în  Anexa nr. 
7, cu indicarea localităţilor, lungimilor de reţea şi a numărului de abonaţi. Facem precizarea că 
localitatea Racşa Vii, apartine administrativ de judetul Satu Mare, dar alimentarea reţelei se face 
din staţia de predare-primire Seini, aparţinând de reţeaua CR Baia Mare.    

Combustibilul gazos este adus în zonă prin 2 conducte de transport magistrale, dinspre 
vestul judeţului (Medieşu Aurit – Satu Mare) şi sud (Dej), în  staţiile de predare –primire ale 
localităţilor  fiind asigurată trecerea în presiunea de distribuţie şi tratarea cu etilmercaptan. 
Aceste conducte şi staţii sunt administrate de S.N.TRANSGAZ-Regionala Cluj-Sector Baia 
Mare. 

 
7.3.  Spaţii de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă  
 

Situaţia spaţiilor de primire a persoanelor evacuate în cadrul producerii unor situaţii de 
urgenţă, la nivelul judeţului Maramureş, este prezentată în Anexa nr. 9 

 
 
SECŢIUNEA  a 8-a  SPECIFICUL REGIONAL 
  

Datorită terenului puternic frământat, existenţa celor două masive muntoase Oaş-Gutâi-
Ţibles-Rodnei şi Munţii Maramureşului favorizează un volum de precipitaţii ridicat în judeţ. 
 Datorită faptului că râul Tisa are bazinul hidrografic superior pe teritoriul statului vecin 
Ucraina, se pot înregistra creşteri semnificative de debite în timp scurt, chiar dacă pe teritoriul 
judeţului nu sunt înregistrate precipitaţii însemnate. 
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CAPITOLUL III 
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
Teritoriul judeţului Maramureş reprezintă unul dintre cele mai interesante complexe 

geografice din România, oferind o mare diversitate de manifestare a componenetelor naturale şi 
antropice.  

De la substratul geologic şi până la zonalitatea altitudinală a elementelor de relief, climă, 
hidrologie, vegetaţie şi soluri asupra cărora se manifestă din ce în ce mai puternic presiunea 
societăţii umane, peisajul maramureşean se manifestă printr-un dinamism alert surprinzător prin 
ruperile de ritm neaşteptate şi aparent inexplicabile. 

În acest context se înscriu şi aşa numitele fenomene sau procese de “risc natural”. 
Procesele de risc îmbracă cele mai diverse aspecte, de la modificările majore ale habitatului ca 
urmare a mişcărilor seisimice şi vulcanince, la numeroasele forme prin  care se manifestă 
procesele geomorfologice de versant (prăbuşiri, alunecări), eroziunea în suprafaţă şi adâncime, 
inundaţiile catrastofale, extremele termice (în special îngheţurile timpurii sau târzii) sau 
pluviometrice (prin intensitate), grindina şi intervale de timp calm care favorizează stagnarea 
maselor de aer poluate, prăbuşirea vechilor saline sau galerii de mină, probleme ridicate de 
haldele de steril, etc.  

Este neîndoielnic faptul că evaluarea, analiza şi elaborarea unor soluţii viabile în toate 
aceste cazuri presupune abordarea complexă a acestor fenomene într-un mod integrat şi nu 
sectar, pe specializări stricte, majoritatea fenomenelor catrastofale fiind rezultanta logică, 
firească, a interacţiunii mai multor factori, fiecare având evoluţia şi legităţile lui specifice într-un 
anumit ecart de variatie. De multe ori omul, voluntar sau involuntar, constituie prin intervenţia sa 
brutală (defrişări nesăbuite, explorare de agregate minerale din albie), factorul esenţial în 
declanşarea unor asemenea procese. Este preferabilă deci acţiunea preventivă, individuală sau în 
comun, de evitare pe cât posibil a unor asemenea evenimente nedorite decât remedierea, uneori 
ireparabilă,  a unor consecinţe dezastruoase. 

Conceptul de “dezvoltare durabilă”, care stă la baza relaţiilor dintre societate şi natură, 
utilizează diferiţi indicatori specifici şi face parte în prezent din arsenalul multor strategii de 
dezvoltare regională, naţională şi internaţională. 

Ţinând cont de specificul reliefului, de existenţa căilor de transport, a obiectivelor 
economice ce folosesc sau produc substanţe periculoase, putem afirma că pe teritoriul judeţului 
întâlnim o paletă de riscuri foarte diversificată în ceea ce priveşte riscurile naturale, cât şi în ceea 
ce priveşte riscurile tehnologice.  

Acestea se referă în principal la:   
- incendii  de amploare în unităţi de prelucrare a lemnului, industrie uşoară, cooperaţie sau 

având consecinţe deosebit de grave în spitale,  hoteluri, alte clădiri publice, în 
localităţi ca municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmatiei, oraşele Baia Sprie, Borşa, Vişeu 
de Sus, Târgu Lăpuş  şi chiar în fond forestier; 

- explozii, accidente chimice: 
     - depozitele de explozivi (Baia Mare - REMIN, fabrica de oxigen, depozite de amoniac 
ale unităţilor de producţie alimentară; 
     - explozii şi incendii la unităţile de depozitare a produselor petroliere. 

- inundaţii, blocaje de gheţuri pe cursul râurilor Someş, Tisa, Iza, Vaser, Viseu, Mara, Lapus;  
- înzăpezirea unor comunicaţii rutiere importante (Baia Sprie – Sighetu Marmaţiei – Vişeu 

de Sus -  Prislop, Mesteacăn – Baia Mare, Baia Sprie – Cavnic – Budeşti, Remeţi – 
Huta); 

- furtuni violente în depresiunile Baia Mare, Lăpuş;  
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- avalanşe în zonele muntoase, pe traseele rutiere Baia Sprie – Mara, Cavnic – Budeşti, Cavnic 

– Băiuţ, Rona de Sus – Petrova, Borşa – Pasul Prislop, ori de cale ferată – Pasul Şetref; 
- alunecări de teren, în zona localităţilor: Baia Mare, Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Ardusat, Băiuţ, 

Bicaz, Botiza, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Budeşti, Călineşti, Cicîrlău, Coroieni, 
Cupşeni, Dumbrăviţa, Groşi, Ieud, Ocna Şugatag, Lăpuş, Leordina, Petrova, Poienile Izei, 
Repedea, Remetea Chioarului, Rona de Sus, Ulmeni, Săcălăşeni, Sălsig, Seini, Şişeşti, Suciu 
de Sus, Tăuţii Măgherăuş; 

 - accidente şi avarii (pe timpul transporturilor de substanţe periculoase pe traseele rutiere - 
drumuri naţionale şi judeţeane sau de cale ferată, avarii cu accidente colective în subteran la 
exploatările miniere, etc.); 

-  alte accidente majore pe căile feroviare şi rutiere din judeţ; 
-  epidemii, epizootii (îmbolnăviri în masă); 
- poluări accidentale datorită ruperii digurilor iazurilor de steril sau avariilor la conductele de 

transport al sterilului (Borşa – Iezer, Baia Mare – Bozânta Mare, Cavnic). 
 
            Clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale din punct de vedere al protecţiei civile, în 
funcţie de tipurile de riscuri specifice judeţului Maramureş este prezentată în Anexa nr. 10.  
 
SECŢIUNEA 1 – ANALIZA RISCURILOR NATURALE 

 
A. Inundaţii, fenomene meteorologice periculoase 

 
În condiţiile unui relief predominant muntos, al unui climat cu precipitaţii abundente şi 

secete relativ puţine, judeţul Maramureş este caracterizat printr-o reţea hidrografică bogată cu o 
lungime de 2300 km (cursuri codificate). 

Râurile din Maramureş  aparţin  la  două mari  bazine  hidrografice  Tisa  şi  Somes, iar 
61 km cursuri codificate aparţin bazinului Siret şi 12 km bazinului Crasnei.  

Principalele reţele hidrografice din BH Tisa sunt: Vişeul şi Iza cu afluentul ei Mara. 
Vişeul are un bazin hidrografic de 1600 km² şi o lungime de 80 km, situat în zone înalte 67%, iar 
în zone joase 33%. Întrucât urmăreşte linia Munţilor Maramureşului are o alimentare bogată 
permanentă, cu coeficient mic de variaţie a scurgerii medii şi o puternică asimetrie de dreapta a 
bazinului. Cele mai mari debite medii lunare se produc în lunile aprilie – mai (12.2 mc/s la 
Moisei,33.8 l/mp la Leordina,64.5 l/mp la Bistra).  

La debitul Vişeului contribuie şi afluenţii lui principali: Cisla cu cca. 5 mc/s, Vaserul cu 
9.1 mc/s şi Ruscova cu 11.0 mc/s. Debitele maxime se realizează în anii ploioşi, când topirea 
bruscă a zăpeziilor coincide cu precipitaţii abundente. 

Iza drenează Depresiunea Maramureşului curgând paralel cu Vişeul, dar având o 
asimetrie de stânga a bazinului. Este un râu tipic de depresiune (faţă de râul Vişeu  care este tipic 
de munte) având valori mai mari ale coeficientului de variaţie a scurgerii. Are o suprafaţă a 
bazinului de 1303 km² din care 406 km² revin principalului ei afluent Mara, şi o lungime de 83 
km.                  

În judeţul  Maramureş, debitele maxime  se formează la  începutul  verii datorită ploilor 
intense  şi  de  lungă  durată, însa  în  cazul tipurilor  de  regim  vestic   debitele  maxime ale 
viiturilor de  iarnă şi  primăvară  de  origine  mixtă (topirea  zăpezii + ploi)  domină. 

Din  studiile  efectuate rezultă  că  scurgerea  maximă  este  în  funcţie atât  de  suprafaţa  
cât  şi  de  altitudinea   medie  a  bazinelor  de  recepţie.                             

În  bazinul  hidrografic Tisa dintre anii cu debite maxime deosebite menţionăm: 1933, 
1940, 1941, 1955, 1958, 1970, 1974, 1979, 1981, 1986, 1993, 1995, 1998, 2001, 2008. Luna 
iulie a anului 1933, ploile abundente  au cauzat mari inundaţii în judeţul Maramureş, cu pagube 
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peste 150 milioane lei, repartizate astfel: peste 60 milioane lei în plasa Vişeu, 40 milioane în 
plasa Iza, 15 milioane în plasa Şugatag şi restul în plasa şi oraşul Sighet. 

La Sighetu Marmaţiei în data de 07.07.1933 precipitaţiile au însumat 105 l/mp, cota 
maximă a râului Tisa fiind consemnată în noaptea de 7 - 8 iulie ora 01.00. 

În BH Tisa în  anii 1998 (noiembrie), 2001 (martie), 2008 (iulie) s-au  înregistrat  niveluri 
istorice (martie 2001 - 485cm, 135cm peste CP la  un debit 2530 mc/s, 17-18 iunie 2006 pe râul 
Botiza (133 cm peste CP  corespunzator unui debit  de  220 mc/s). 

Inundaţiile istorice din perioada 3 – 6 martie 2001 s-au datorat precipitaţiilor abundente 
căzute pe întreg teritoriul judeţului (Cavnic – 264.3 l/mp, Mara – 228.2 l/mp, Firiza – 192.2 l/mp, 
Bistra – 107.9 l/mp, Suciu de Jos – 103.9 l/mp). Apa provenită din precipitaţii, cumulată cu cea 
provenită din stratul de zăpadă, a condus la creşterea nivelurilor şi depăşirea cotelor de apărare 
pe toate cursurile de apă din judeţ. 

Pe râul Tisa la s.h. Sighetu Marmaţiei nivelul înregistrat a fost de 485 cm cu 135 cm 
peste cota de pericol. Acest nivel a depăşit cu 51 cm nivelul înregistrat în noiembrie 1998 şi a 
fost nivelul maxim istoric înregistrat de la înfiinţarea staţiei din anul 1898.  

Caracteristica acestei viituri a fost durata mare de timp (peste 48 ore) şi înregistrarea a 
două vârfuri în zilele de 4 şi 5 martie. Au fost afectate 56 de localităţi cu pagube la 477 case din 
care 18 distruse, 533 anexe din care 85 distruse, 100 poduri, 206 podeţe, 4317 ha suprafeţe 
agricole – pagube a căror valoare a fost de 626 996 mii lei.  

În perioada 24 - 27 iulie 2008 au căzut precipitaţii importane cantitativ în special în 
bazinul hidrografic al Vişeului şi mai puţin în cel al Izei în special în zona de izvor. În această 
perioadă la staţiile hidrometrice ale SGA Maramureş au fost semnalate 23 de depăşiri ale 
pragurilor de precipitaţii. În data de 25 iulie au crescut foarte mult debitele şi nivelurile pe cursul 
Vişeului şi afluenţi săi Cisla, Vaser şi Ruscova. În data de 26 iulie ploile au continuat în tot 
bazinul hidrografic al râului Vişeu şi s-au creat  viituri pe  râurile Cisla, Vaser, Ruscova, Vişeu şi 
Iza. La staţiile hidrometrice din bazinul Vişeului şi Izei s-au consemnat creşteri de debite şi 
niveluri peste cotele de atenţie, inundaţie sau pericol. 

Pagubele materiale cele mai mari s-au înregistrat în bazinul Vişeu. În bazinul Izei, în 
zona munţilor Ţibleş, Gutâi şi Lăpuş, nu s-au înregistrat precipitaţii importante astfel că debitele 
de pe Baicu, Ieud şi Botiza nu au depăşit cotele de inundaţie, iar pe râul Iza s-au produs breşe în 
digurile de la Bârsana şi Onceşti astfel că  la Vadul Izei nu s-a atins cota de pericol. În bazinul 
hidrografic al Vişeului a avut loc o suprapunere a viiturilor de pe Vişeu cu afluenţi; astfel în ziua 
de 27.07.2008 la s.h. Bistra s-a consemnat un nivel maxim de 570 cm, cu 200 cm peste cota de 
pericol, ceea ce corespunde unui debit de 1330 mc/secundă.  

Cedarea digurilor în zona Leordina, Petrova şi la Valea Vişeului a făcut ca pagubele pe 
râul Vişeu să fie mai mici, deoarece exista pericolul să fie distrus podul rutier de la Valea 
Vişeului şi podul CFR din imediata lui apropiere. Au fost afectate 28 de unităţi administrative 
(Sighetu Marmaţiei, Borşa, Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Petrova, Bistra, 
Poienile de Sub Munte, Ruscova, Repedea, Săcel, Sălişte, Dragomireşti, Bogdan Vodă, Botiza, 
Rozavlea, Strâmtura, Şieu, Ieud, Bârsana, Onceşti, Vadu Izei, Bocicoiu Mare, Rona de Jos, 
Câmpulung la Tisa, Remeţi și Săpânţa), iar în municipiul Sighetu Marmaţiei a fost afectată 
alimentarea cu apă prin inundarea frontului de captare de la Crăciuneşti, fapt care a cauzat 
lipsirea de apă potabilă aproape o lună de zile a municipiului. Cele mai importante pagube s-au 
produs în localităţile Borşa, Vişeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Bistra - sat Valea Vişeului.  

Pe timpul inundaţiilor au murit 5 persoane din care două prin înecare, iar trei prin 
prăbuşirea unei case ca urmare a unei alunecări de teren. 

Inundaţiile din luna iulie 2008 au avut următorul bilanţ: 51 locuinţe distruse – care 
ulterior au fost reconstruite, 15 locuinţe grav avariate, 672 locuinţe afectate, 4 km drumuri 
naţionale, 24,35 km drumuri judeţene, 18,2 km drumuri comunale, 77,448 km străzi principale, 
93,45 km drumuri săteşti, 89,8 km drumuri forestiere, 48 poduri, 2 biserici, 7 şcoli şi grădiniţe, 2 



JUDEŢUL MARAMUREŞ PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 2016 
 

 70  
 

cămine culturale, 2843,5 ha teren agricol, 16,4 km reţele electrice, 5 km reţele telefonice, 
terasamente de cale ferată. Valoarea totală a pagubelor a fost de 141 465,3 mii lei. 

Datorită defrişărilor masive din zonă, mai mult sau mai puţin legale, şi a depozitării 
lemnelor în zona albiilor majore, la inundaţii aceste depozite au fost antrenate de ape şi au 
produs importante pagube. Peste această inundaţie s-a suprapus şi accidentul de la iazurile Colbu 
I şi Colbu II din Borşa. Alături de apa din iaz a fost antrenată o importantă cantitate de steril, dar 
nu s-a constatat mortalitate piscicolă. 

Oraşul Vişeu de Sus a fost, de asemenea, foarte afectat în special pe Valea Vaserului 
unde a fost distrusă aproape în întregime calea ferată îngustă cu rol turistic şi economic. Tot aici 
un grup de turişti a neglijat avertizarea de cod galben şi s-a aventurat pe Vaser, unde a rămas 
izolat şi a fost necesar să se intervină cu elicopterul pentru recuperarea lor. 

La Poienile de Sub Munte s-au produs distrugeri de locuinţe, apărări de mal şi a fost 
afectat şi drumul judeţean. Nu au fost pierderi de vieţi omeneşti, dar distrugerile au fost foarte 
mari. La s.h. Bistra pe râul Vişeu în data de 27.07.2008 s-a înregistrat un debit şi un nivel istoric 
H=570 cm ( CP+200cm) şi Q=1330 mc/secundă. 

Au fost deversate şi distruse digurile la Leordina şi Petrova, iar la Bistra, sat Valea 
Vişeului, deponia sistematizată care apăra casele a fost deversată şi distrusă în întregime fiind 
pusă în primejdie şi infrastructura podului rutier. 

Pe valea Izei importante pagube au fost la Săcel, Săliştea de Sus, Dragomireşti, 
Strâmtura, Bârsana şi Onceşti. 

Pe râul Baicu şi pe râul Botiza nu s-a ajuns la cota de inundaţie din cauză că precipitaţiile 
căzute în această perioadă au fost normale. 

Faptul că digurile de la Bârsana şi Onceşti au fost deversate şi s-au inundat incintele 
protejate, a făcut ca vârful viiturii de pe râul Iza să fie în urma viiturii de pe Tisa. În localităţile 
aval de municipiul Sighetu Marmaţiei nu au fost probleme mari, inundaţia din iulie 2008 fiind 
mai mică în comparaţie cu cea din anul 2001. 

La Sighetu Marmaţiei formatia de intervenţie a SGA Maramureş a intervenit la digul de 
pe râul Iza, mal stâng în zona cartierului Valea Cufundoasă prin supraînălţarea digului cu saci cu 
nisip, iar în zona podului Puşcapor a intervenit pentru apărarea malului drept şi împiedicarea 
formării unei breşe care ar fi putut inunda municipiul Sighetu Marmaţiei. 

În luna iulie 2008, cantităţile de precipitaţii căzute în perioada 24 – 27.07 au dus la 
creşterea rapidă a debitelor şi nivelurilor pe principalele râuri: Tisa, Vişeu, Iza, Mara. Pe râurile 
Vişeu, Iza şi Tisa s-au depăşit cotele de atenţie, inundaţie şi pericol. Cantităţile de precipitaţii 
căzute în bazinul Vişeu au fost de 119 mm la s.h. Bistra şi 144,6 mm la s.m Iezer în timp ce 
suma medie multianuală este de circa 80 mm. 

În bazinul hidrografic Someş, anii cu debite maxime deosebite au fost: 1888, 1932, 1970, 
1974. În anul 1970 s-a înregistrat debitul maxim al Someşului la Ulmeni 2300 mc/secundă şi 
3000 mc/secundă la Cicârlău în data de 14 mai 1970. 

Inundaţiile catastrofale din 1970 care au afectat partea de N-V a României, au avut un 
impact devastator asupra judeţului Maramureş. În luna mai 1970 peste solul îmbibat puternic cu 
apă şi chiar îngheţat în zonele de munte, peste un strat gros de zăpadă  acumulat în zona 
montană, în lunile precedente au căzut importante cantităţi de precipitaţii, care, datorită faptului 
că evaporaţia a fost scazută din cauza temperaturilor mici şi coeficientul de scurgere a fost foarte 
mare, au condus la creşterea rapidă a debitelor râurilor. 

Menţionăm că pe raza judeţului Maramureş s-au mai produs inundaţii cu caractere strict 
locale, datorită căderilor masive de precipitaţi cu caracter de aversă asociate cu căderi de 
grindină şi oraje (24.05.1995 – Berchezoaia, comuna Remetea Chioarului, 16.06.1995 - Valea 
Scradei - Vişeu de Sus, 18.07.1995 Valea Chiuzbăii, oraş Baia Sprie, 17 - 18.06.2006 Botiza, 
18.07.2008 Căicana, Bârsău şi valea Cioltului în Văleni Şomcutei, Ciolt şi Şomcuta Mare, 
18.07.2008, Berchezoaia şi Berchez în comuna Remetea Chioarului, valea Iadara în comuna 
Mireşu Mare. 
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În condiţiile unui relief muntos, râuri cu un pronunţat caracter torenţial, în care viiturile, 
exceptând Someşul şi Lăpuşul, se propagă în mai puţin de 26 ore, dotarea cu lucrări de apărare 
împotriva inundaţiilor este relativ redusă. 

În administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş sunt executate lucrări  
de îndiguire, totalul acestora fiind de 60,495 km. Aceste diguri apără 14 localităţi cu un număr de 
109.974 locuitori. Toate digurile sunt executate din materiale provenite din cunetarea albiilor şi 
sunt prevăzute cu lucrări de subtraversare pentru evacuarea apelor din incintă şi echipate cu 
clapeţi de închidere. 
În scopul micşorării efectelor inundaţiilor, având în vedere experienţa anilor trecuţi se impune: 

- Conştientizarea avertizării de viitură - implică anticiparea şi precizia prognozei şi 
avertizării hidrologice, precum şi calitatea deciziei de alertă pentru intrarea în dispozitivul 
de acţiune 

- Disponibilitatea de a răspunde mesajului -  necesită prezenţa unui personal competent la 
locul de transmitere 

- Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor de prognoză hidrologică 
- Capacitatea de a răspunde - înseamnă existenţa mijloacelor materiale, umane şi 

financiare pentru a acţiona conform planurilor de apărare 
- Răspunsul efectiv - presupune intrarea în dispozitivul de apărare şi întreprinderea de 

măsuri concrete, rapide şi eficiente de salvare a vieţilor omeneşti şi a bunurilor, precum şi 
a reinstaurării rapide a vieţii economice, sociale şi a condiţiilor de mediu. 
Pentru gestionarea inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase sunt stabilite 

cote de apărare care sunt prezentate în Anexa nr. 11. 
Datele caracteristice pentru acţiuni operative ale comitetelor  locale   pentru situaţii de 

urgenţă sunt prezentate în Anexa nr. 12. 
Situaţia principalelor inundaţii cauzate de revărsarea cursurilor de apă este prezentată în 

Anexa nr. 13 şi Anexa nr. 14 - Harta cuprinzând zonele de risc la inundaţii. 
De asemenea, de-a lungul anilor s-au înregistrat blocaje de gheţuri de-a lungul cursurilor 

de apă din judeţ care au dus la producerea de inundaţii. 
 

B. TEMPERATURI EXTREME  
 

Pentru județul Maramureș, zonele de risc, evidențiate de istoricul evenimentelor 
înregistrate, aferente tipului de risc Poduri şi baraje de gheaţă pe apă (zăpor), se regăsesc în 
următoarele puncte: 

- pe râul Someș: zona Fărcașa – Tămaia, CSA 78-73; 
- pe râul Lăpuș: zona aval pod Cătălina:  CSA 17-13; 
- pe râul Firiza: zona localității Firiza , hm 115-175; 
- pe râul Cosău: zona Budești – Ferești; 
- pe râul Șugău: zona Vadu Izei; 
- pe râul Iza: zona Oncești (CSA 13-14), zona Bârsana (CSA 26-27); 
- pe râul Șieu: zona Botiza; 

           Pe râurile cadastrate, în zonele amenajate cu lucrări hidrotehnice, intervenția de dislocare 
a blocajelor de gheață se realizează de către SGA Maramureș în colaborare cu Primăriile; Pentru 
situații care necesită dinamitarea blocajelor, în vederea asigurării unei scurgeri normale a apei, 
intervențiile se fac de către IJSU Maramureș în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș 
(care asigură materialele necesare) și cu SGA Maramureș. 
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C. SECETĂ 
 

În ultimii ani seceta s-a manifestat cu precădere asupra nivelurilor râurilor şi acviferelor, 
încă de la sfârşitul toamnei, afectând agricultura.  Efectul principal al secetei s-a observat în 
scurgerea extrem de redusă înregistrată pe raurile din bh Somes – Tisa. Seceta a persistat, chiar 
dacă s-au înregistrat şi precipitaţii intense, scurte, torenţiale care intră rapid în sol, fără a reface 
rezerva de apă subterană. Bazinele hidrografice mai inalte (ex: Vişeu) cu un procentaj mai ridicat 
al zonelor montane din intreaga lor suparafata au fost afectate de seceta hidrologica intr-un grad 
mai redus comparativ cu bazinele hidrografice in care predomina formele de relief joase – 
colinare si de ses.  

La nivelul judeţului pot apărea probleme generate de scăderea debitelor la sursa de 
captare la sistemele centralizate de alimentare din localităţile: Cavnic (Valea Berbincioara), Baia 
Sprie, Satulung (izvorul Voivodeasa), dar şi problemegenerate de colmatarea puţurilor şi 
scăderea nivelului pânzei freatice în localităţile Fărcaşa şi Remetea Chioarului. 
  În anii  2013 - 2014 - 2015 au fost afectate de secetă următoarele localităţi 
maramureşene: Şomcuta Mare (Şomcuta Mare, Vălenii Şomcutei, Finteuşu Mare, Hovrila), Baia 
Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa, Vadu Izei, Dumbrăviţa, Cicîrlău, Bocicoiu Mare, 
Baia Sprie, Tăuţii Măgherăuş, Târgu Lăpuş, Cupşeni, Groşi, Onceşti, Vişeu de Jos, Mireşu Mare, 
Remetea Chioarului. Localităţi posibil afectabile sunt şi: Coroieni (Drăghia, Baba), Asuaju de 
Sus, Băiţa de sub Codru, Oarţa de Jos. Resursele de apă disponibile in lacurile de acumulare au 
asigurat consumul curent al localitatilor si industriei şi nu s-a manifestat o lipsa acută de apă pe 
întregul teritoriu al judeţului. 

În perspectiva apariţiei perioadelor deficitare, sub aspect cantitativ, în zona aferentă 
judeţului Maramureş, s-a întocmit Planul de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. 
Acesta se pune în aplicare când la posturile hidrometrice se ating debitele de atenţie stabilite pe 
fiecare sector de curs interesat, determinat în funcţie de debitele minime necesare satisfacerii 
integrale a tuturor consumatorilor. 

 
D. INCENDII DE PĂDURE 
 

În ceea ce priveşte incendiile la fond forestier, judeţul se clasează pe locul IV din punct 
de vedere al suprafeţei împădurite. Zonele vulnerabile în care se pot produce incendii la fondul 
forestier sunt îndeosebi zonele limitrofe localităţilor urbane şi rurale (Anexa nr.16 - Harta cu 
sursele de risc la incendii de pădure), îndeosebi în perioade de primăvară, când proprietarii, 
administratorii, crescătorii – îngrijitorii de animale, culegătorii de fructe de pădure sau 
cumpărătorii de material lemnos desfăşoară activităţi de igienizare în incinta sau în apropierea 
teritoriului împădurit.  

Trebuie avute în vedere şi situaţiile de secetă, sărbătorile legale sau religioase ori week-
end-urile, în care cetăţenii din localităţi accesează zonele turistice intrafond (Firiza, Valea 
Romană, Valea Usturoiului, Lacul Bodi Baia Sprie, Cavnic-Budeşti, Zona Nistru,  Borşa, Vaser). 
Anual, în perioada de primăvară secetoasă au fost înregistrate 8 – 20 intervenţii pe săptămană ale 
pompierilor militari şi civili, care, împreună cu organele silvice, au acţionat la stingerea 
incendiilor în fondul forestier (Ocolul Silvic Baia Mare, Ocolul Silvic Tăuţii Măgherăuş, Ocolul 
Silvic Sighetu Marmaţiei, ş.a.) – în incinte cu specii de foioase. În zona de munte cu specii 
răşinoase, pot fi făcute menţiuni puţine despre incendii cu consecinţe de amploare.  

 În anul 2013 s-au înregistrat incendii de pădure de amploare, după cum urmează:  
 În luna mai, în zona Vîrfului Pleşca din localitatea Mara, a izbucnit un incendiu de 

vegetaţie uscată care a afectat o suprafaţă de cca. 150 ha vegetaţie uscată şi lăstăriş.  
 La sfârşitul lunii iulie, în zona cătunului Bloaja a izbucnit un incendiu de litieră în 

pădurea de conifere aparţinând Ocolului Silvic Târgu Lăpuş. Suprafaţa incendiată a fost 
de 5 ha. Întervenţia a fost îngreunată de terenul accidentat şi înclinat, inaccesibil 
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autospecialelor de stingere a incendiilor, respectiv vântul puternic. S-a acţionat cu forţe 
de la ISU Maramureş, IJJ Maramureş, Ocolul Silvic Târgu Lăpuş şi Comitetul Local 
pentru Situaţii de Urgenţă Cerneşti.  

 În luna august au avut loc 2 incendii de pădure în apropierea oraşului Borşa. Primul a 
izbucnit în zona Secu, iar pe parcursul celor 7 zile în care s-a manifestat, au fost afectate 
400 ha de vegetaţie uscată şi litieră în pădure. Al doilea incendiu, izbucnit în zona 
Emeric, a afectat 14 ha  de pădure de răşinoase, vegetaţie şi păşune alpină şi a durat 5 
zile. Zona incendiată este caracterizată de un relief montan stâncos, cu versanţi cu pante 
abrupte. Trebuie reţinută complexitatea celor două intervenţii şi forţele şi mijloacele 
mobilizate pentru stingerea incendiilor: cadre de la inspectoratele pentru situaţii de 
urgenţă Maramureş, Suceava, Bistriţa Năsăud, Satu Mare, Cluj, Inspectoratul de 
Jandarmi Maramureş, Poliţia de Frontieră Vişeu de Sus, Direcţia Silvică Maramureş şi 
Ocoalele Silvice Borşa şi Vişeu de Sus. La cele două intervenţii au intervenit şi două 
elicoptere de la Inspectoratul General de Aviaţie al MAI care au efectuat  140 transporturi 
de apă, în sprijinul echipajelor aflate la sol. 
 
În anul 2015 la nivelul judeţului s-au înregistrat 121 intervenţii de stingere a incendiilor 

de  vegetaţie uscată, faţă de  58 în anul 2014, care au afectat o suprafaţă totală de 482,31 ha 
vegetaţie uscată şi lăstăriş, faţă de 79 ha în anul 2014. În ultimii ani cele mai multe intervenţii au 
avut loc în unităţile administrativ-teritoriale: Baia Mare, Borşa, Bogdan Vodă, Tăuţii Măgherăuş, 
Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus 
 
E. AVALANŞE  
 

Având în vedere caracteristicile reliefului zonei de competenţă (munte, deal) care este 
traversat de trama rutieră şi de cale ferată, este posibil ca în situaţii de căderi masive de zăpadă 
să se producă asemenea evenimente, care pot afecta, în general, porţiuni ale acestora: Baia 
Sprie – Sighetu Marmaţiei, Valea Neagră – Izvoare, Rona de Sus, Petrova, Pasul Prislop, 
Cavnic Budeşti, Cavnic – Băiuţ, Pasul Şetref. (Harta cu surse de risc la avalanşe, seism şi 
alunecări de teren - Anexa nr. 18). 

Asemenea avalanşe se produc în situaţia acumulărilor masive, la încălziri semnificative 
ale vremii, pe pante mari de teren. Pe teritoriul judeţului pot fi afectate carosabilul sau calea 
ferată pe zeci - sute de metri. Istoric, nu au fost afectate de avalanşe alte elemente de 
infrastructură (locuinţe, construcţii civile sau industriale, poduri, etc.) însă în localităţi ca şi 
Cavnic, Baia Sprie, Borşa, Băiuţ, în situaţii de căderi masive de zăpadă, pot avea loc avalanşe.  

 
Zonele de risc din punct de vedere al salvării montane sunt: 

Masiv Gol 
alpin 

Trasee 
turistice 

Pârtii de 
schi 

Zonă 
schiabilă 

Trasee 
escaladă 

Zone 
avalană 

GUTÂI X X X X X X 
ȚIBLEȘ X X  X X X 
DEALURILE LĂPUȘULUI  X     
CULMEA BREZEI  X     
DEALURILE CHIOARULUI  X     
MUNȚII MARAMUREȘULUI X X X X X X 
MUNȚII RODNEI X X X X X X 
 

În anul 2015 s-au înrgistrat 3 evenimente, astfel: 
 În luna ianuarie 2015 zona Blidari, şapte muncitori care efectuau lucrări de exploatare a 

masei lemnoase, au rămas blocaţi în nămeţi în urma producerii a trei avalanșe consecutive, 
blocând drumul forestier pe o porțiune de circa 5 km. Cele șapte persoane salvate nu au avut 
nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate în siguranță dimineaţă în Baia Mare. 
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 În aceeaşi noapte în pasul Gutâi s-a produs o avalanșă pe o porțiune de circa 200 m.  
Circulaţia a fost reluată după o oră,  traficul fiind restricţionat. Pe drumul care leagă staţiunea 
Izvoare de cartierul Firiza, peste 30 înotători şi antrenori, aflați în cantonament, au rămas 
blocaţi. Aceştia nu au putut să se întoarcă în oraş din cauza unor avalanşe produse pe traseu, 
zăpada ajungând să măsoare 3 m înălțime. Ei au fost cazaţi la o cabană din apropiere. După 
curățarea drumului, persoanele blocate au putut coborî în siguranţă din staţiune.   

 În luna aprilie doi meteorologi ai staţiei Iezer au fost prinşi în nămeţi în urma unei avalanşe 
în Munţii Rodnei, în zona La Parapeţi. Comitetul Județean s-a întrunit în ședință 
extraordinară pentru a stabili măsurile și acțiunile pentru salvarea persoanelor.  Când au ajuns 
la ele salvatorii, ambele erau conştiente, însă una era în şoc hipotermic. În final, victimele au 
fost coborâte cu bine de pe versant şi transportate la spital.  

 
F.  FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICĂ 

 
a. Cutremure 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 575 din 2001, privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, municipiile Baia Mare şi 
Sighetu Marmaţiei, precum şi oraşele Baia Sprie şi Cavnic sunt unităţi administrativ - teritoriale  
urbane, amplasate în zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de 
calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată în grade 
MSK). Celelalte localităţi din zona de competenţă sunt încadrate sub VII MSK. 

Asupra caracteristicilor fondului construit, se poate aprecia existenţa construcţiilor având 
vârste diferite, de la 0,1 la sute de ani, care pot suferi diverse consecinţe în caz de cutremur. La 
seismul din 23 noiembrie 2006 (5,5 Richter – Slovacia), nu au fost înregistrate avarii, victime la 
(în) construcţiile din localităţile în care a fost simţit.   

În după-amiaza zilei de 19 iulie 2015 s-a înregistrat o secvență seismică constituită din 6 
cutremure superficiale, cu magnitudini de până la 3,8 grade pe scara Richter, cu focare la 
adâncimi foarte mici (sub 10 km), ale căror epicentre au fost localizate la cca. 25 km nord-vest 
de Sighetu Marmației, în zona graniței dintre Ucraina și România. 

Harta cu zonarea seismică în judeţul Maramureş este prezentată în Anexa nr. 18A. 
 
b. Alunecări şi prăbuşiri de teren 
De-a lungul timpului în judeţul Maramureş au fost afectate de alunecări de teren un 

număr de 32 unităţi administrativ-teritoriale şi 2 de prăbuşiri de teren. În cazul realizării 
condiţiilor favorabile, aceste zone pot fi reactivate, punând în pericol elemente de infrastructură, 
gospodării cetăţeneşti, terenuri agricole, etc. 

Harta cu surse de risc la avalanşe, seism şi alunecări de teren se găseşte în Anexa nr. 18,  
iar Situaţia unităţilor administrativ-teritoriale ce pot fi afectate este prezentată în tabelul din  
Anexa nr. 17. 
Principalele zone în care s-au produs alunecări de teren sunt: 

1.  Municipiul SIGHETU MARMAŢIEI – alunecările  de la VALEA MARE s-au 
produs în luna iulie 1998, pe o suprafaţă de 57.600 mp cu un volum de 89.900 mc, în teren 
argilos. Au afectat două case, anexele şi 0,65 ha livadă şi fâneaţă. 
  2.  Oraşul VIŞEU de SUS  

- alunecarea ARŞIŢA numită după cartierul de pe stânga râului Vişeu,  la 1 km de oraşul 
Vişeu de Sus, la o distanţă de 400-500 m sub vârful Ciunca. Alunecarea s-a produs în intervalul 
mai – iunie 1998 la o înălţime de circa 550 m pe o suprafaţă de 4.000 mp şi un volum de 6.240 
mc, afectând o locuinţă şi 0,10 ha livadă. Alunecarea s-a reactivat în anul 2008. 

- alunecarea din cartierul RĂDEASA, strada Ulmului, s-a produs în anul 2010, pe mai 
multe porţiuni, afectând drumul în proporţie de cca. 50%.  
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         - alunecarea de la LUNCA SUSENI, un cătun situat la 4-5 km ENE de oraşul Vişeu de 
Sus, situat pe valea Vaserului. Alunecarea s-a produs în intervalul mai-iunie 1998 pe versantul 
drept al râului Vişeu. Stratul geologic este format din pietriş, nisip şi argilă aşternute peste rocă. 
Suprafaţa afectată este de 2.400 mp cu un volum de 3.750 mc. A afectat trei case din lemn cu 
anexe, 120 m drum comunal şi 0,20 ha pădure şi fâneţe. 

3.  Oraşul BORŞA – alunecarea CERCĂNEL este situată la circa 10 km est de oraş, pe 
un afluent al r. Vişeu. S-a produs în perioada 15 –18 iunie 1998 pe versantul drept al văii 
Cercănelu, la altitudine de 950- 970 m, pe teren despădurit, înierbat, cu panta destul de 
ascendentă. Grosimea: 1,5 m, lungimea: 110 m şi lăţimea: 60 m. Suprafata totala = 6.600 mp si 
un volum de 5.491 mc. A afectat o anexă gospodărească şi 0,6 ha fâneaţă. 

4. Oraşul ULMENI, sat Chelinţa, ZONA VÂLCEI – alunecarea de teren produsă în 
luna ianuarie s-a accentuat în luna aprilie, ca urmare a ploilor abundente coroborate cu 
fenomenul de îngheţ-dezgheţ şi topirea zăpezii. Au fost afectate 19 locuinţe şi 50 m de drum 
comunal. 

5.  Oraşul TÂRGU LĂPUŞ (Rohia)  – alunecare produsă în luna iunie 1998. Suprafaţa 
de teren deplasată este de 39.000 mp şi un volum de 20.300 mc. A afectat drumul comunal pe o 
lungime de 130 m, două podeţe şi 0,60 ha livadă. 

6. Oraşul ŞOMCUTA MARE – s-au produs alunecări de teren în 3 localităţi 
aparţinătoare oraşului, Finteuşu Mare, Buciumi şi Hovrila, pe fondul topirii zăpezii şi căderii 
ploilor abundente. Au fost afectate: o gospodărie, un zid de sprijin care protejează DC 75, 
acostamentul drumului şi reţele de utilităţi. 

7.  Comuna MOISEI în care, în lunile iunie – iulie 1998 s-au produs alunecări de teren 
în 11 locuri de o parte si de alta a râului Vişeu pe o lungime de 8 km si o lăţime de 3 km. 
Formaţiunile care participă la alcătuirea geologică a zonei Moisei sunt gresii, marno-argile, 
menilite şi şisturi bituminoase ce alternează pe grosimi de peste 1.500 m, cunoscute în ansamblu 
sub numele de „stratele de Borsa”. Popularea văii Vişeului cu aşezări compacte şi de tip linear, a 
dus, încă de multă vreme, la defrişarea aproape completă a pădurii în zona Moisei, în scopul 
extinderii terenului agricol, livezilor, păşunilor şi fânaţelor. Pe pante se remarcă deseori văluriri 
ce pun în evidenţă alunecări vechi, stabilizate, dar în condiţii extreme de precipitaţii şi umezire a 
solului se produc alunecări noi pe pantele de pe dreapta Vişului, deasupra localităţii Moisei, 
superficiale sau mai adânci (1 – 2,5 m), mai ales pe seama depozitelor deluviale, dar care au 
afectat terenurile şi gospodăriile oamenilor. 

- Valea Pleşii nr. 901 - o alunecare de 45 m lungime, 10 m lăţime, 1,5 m adâncime, 450 
mp şi un volum de 351 mc. A afectat o gospodărie şi 0,4 ha fâneţe. 
 - Valea Săliştei - patru alunecări de teren în suprafaţă totală de 6.150 mp şi un volum de 
4.953 mc. Au afectat 2 case, 2 anexe, un stâlp de reţea electrică de 20 KW şi 0,595 ha fâneţe. 

- Dunga Feţii - două alunecari de teren de 19.000 mp şi un volum de 25.250 mc. Au 
afectat o locuinţă, patru anexe gospodăreşti şi 0,230 ha fâneţe. 

- Dealul Muncelului - două alunecări de teren în suprafaţă de19.600 mp şi un volum de 
10.608 mc. Au afectat două anexe gospodareşti şi 0,95 ha fâneţe. 

- Izvorul Negru - două alunecări de teren în suprafaţă totală de 735 mp şi un volum de 
575 mc. Au afectat 0,041 ha fâneţe. 

8.  Comuna BISTRA (Valea Vişeului) - alunecarea din Valea HRESCHIU s-a produs 
în intervalul iunie – iulie 1998 pe versantul stâng al văii, pe un teren despădurit, pe o suprafaţă de 
circa 100 mp teren argilos. A afectat 0,010 ha păşune. 

9.  Comuna RONA DE SUS  
- alunecarea de pe Valea JIDICIA, la confluenţa acesteia cu valea Ronişoara, datorată 

despăduririlor, pe soluri argiloase. Se află la o altitudine de 450 m. Are o suprafaţă de 3.750 mp 
şi un volum de 9.750 mc. A afectat trei anexe gospodăreşti şi 0,3 ha de fâneaţă şi livadă. 
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- alunecarea de pe Valea HÂJII CULME, încadrată de văile Ronişoarei, Coştiului şi 
Hâjii aflată pe versantul de vest în partea superioară într-o zonă despadurită utilizată agricol, se 
întinde pe o suprafaţă de 2.500 mp cu un volum de 5.200 mc, afectând 0,25 ha fâneţe. 

10. Comuna VADU IZEI (Valea Stejarului) - alunecările din bazinul Săratei se află la 
nord de satul Valea Stejarului pe versantul sudic al vârfului Săratei. Structura geologică este 
alcătuită din gresii micacee şi marno-argile foarte favorabile producerii deplasării în masă. 
Alunecările au fost favorizate de despăduririle versantului până aproape de vârf şi folosirea ca 
terenuri agricole. Cele trei alunecări produse în perioda iunie – iulie 1998 au o adâncime medie 
de 3-4 metri, o suprafaţă de 25.500 mp şi un volum de 76.200 mc. Au distrus două locuinţe, două 
anexe, două podeţe şi au afectat 1,2 ha fâneaţă. 
 11.  Comuna VALEA CHIOARULUI (Duruşa) 

- alunecarea din COASTA MARE, se află la nord-est de satul Duruşa, în partea de sud a 
Dealurilor Chioarului şi s-a produs în perioada iunie – iulie 1998. Aceste dealuri sunt alcătuite 
din roci paleocene în care predomină marnele şi argilele, la care se adaugă in unele locuri 
calcarele şi tufurile. Cauzele o constituie despaduririle şi supraumectării solului prin cantităţi 
mari de precipitaţii. Are o suprafaţă de 360 mp cu un volum de 2.800 mc, afectând o linie 
electrică de 20 kw şi 0,36 ha fâneţe. 
 - alunecările de la RATU MORII (Curtuiuşu Mare) se află la nord-est de localitate şi s-
au produs în perioada iunie – iulie 1998, datorită despăduririlor şi ploilor abundente, în terenuri 
predominate de marne nisipoase, calcare şi tufuri. Suprafaţa supusă alunecărilor este de 41.500 
mp cu un volum de 20.820 mc. Au afectat 0,24 ha livadă şi 3,80 ha fâneţe. 
 - alunecarea de la BRANIŞTE (Valea Chioarului), sub vârful Curmăturii produsă în 
perioada iunie – iulie 1998 pe aceeaşi configuraţie geologică, la nord de sat, în stânga văii 
Bârsăului are o suprafaţă de 14.000 mp şi un volum de7.200 mc. A afectat 1,4 ha livadă şi fâneţe. 

12.  Comuna  REMETEA CHIOARULUI 
- pe DJ 182 D  Baia Mare - Şomcuta Mare, la 500 m spre localitatea Berchez s-a produs o 

alunecare de teren care acoperea rigola şi acostamentul drumului, existând, în perspectivă, riscul 
de a bloca DJ. 

- pe DJ 182 182 E, spre localitatea Berchezoaia, s-a reactivat în anul 2010 alunecarea de 
teren pe cca. 200 m. 

13.  Comuna CICÎRLĂU– alunecarea de la Popasul „DOI PORUMBEI”, pe versantul 
nordic al văii Someşului, între satele Săbişa şi Ilba, s-a produs în perioada iunie – iulie 1998. 
Configuraţia geologică a zonei este formată din roci vulcanice ale munţilor Ignişului aşezate pe 
un complex de argile marnoase şi nisipuri. Astfel, alunecarea de  la Ilba reprezintă un caz aparte, 
adică de producere a deplasării în partea inferioară a văii, în formaţiunile sedimentare scoase la 
zi de sub rocile eruptive. Are o suprafaţă de 4.500 mp şi un volum de 3.510 mc. A afectat o 
locuinţă şi 0,22 ha de livadă şi fâneţe. Alunecarea s-a reactivat în anul 2011 şi a afectat DN 1C 
(E 58) pe o lungime de 50 m. 

14.  Comuna COAŞ -  pe DJ 182 C, între km 3 şi 4, s-a produs o alunecare de teren de 
75 mp şi o adâncime de 12 m care s-a reactivat în 2011. 

15. Comuna BICAZ (Ciuta) – alunecare produsă în perioada iunie – iulie 1998, pe o 
suprafaţă de 67.625 mp cu un volum de 83.137 mc, în teren argilos. A  afectat 14 case cu anexe 
şi 6,43 ha fânaţe, grădini şi livezi. 

 
În anul 2013, pe teritoriul judeţului Maramureş s-au produs/reactivat alunecări de teren în 

11 unităţi administrativ-teritoriale, astfel: Baia Mare (DJ 183, drumul forestier Sonioca – 
Valea Roşie), Şomcuta Mare - Vălenii Şomcutei 4 gospodării), Ulmeni - Chelinţa (22 locuinţe în 
Zona Vâlcei), Săliştea de Sus (drum forestier Buleasa – Săliştea de Sus), Vadu Izei (DC 11), 
Cerneşti (DC 31, DC 33, DC 32, DC 34), Bistra (drumul forestier Valea Bistrei), Ocna Şugatag 
(1 locuinţă), Băiuţ (7 locuinţe),  Budeşti (1 locuinţă), Coaş (Zona Ogăreni). 
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În anul 2014 s-au produs/reactivat alunecări de teren în 5 unităţi administrativ-teritoriale 
 Băiuţ – În luna mai în zona Leorda (locuinţele 3-10) s-a produs o alunecare de teren care a 

afectat râul Lăpuş pe o lungime de cca. 150 m obturându–l pe o lăţime de 1,5 m şi 2 linii de 
transport a energiei electrice. S-a acţionat pentru evacuarea familiilor  cu persoane bolnave 
şi cu mulţi copii, a căror locuinţă se află în apropierea zonei afectate, precum şi asigurarea 
cazării pentru acestea. 

 Poienile Izei – În luna februarie s-a reactivat o alunecare de teren pe o suprafaţă de 7000 
mp,care a afectat un imobil nelocuit şi arbori care erau înclinaţi în direcţia de deplasare a 
pământului. Comisia deplasată la faţa locului a mai constatat  că DJ 171B Şieu – Poienile 
Izei prezenta, pe o lungime de 80 m şi o lăţime de 5,5 m, cedări cu o înălţime de 20 cm, 
posibil din cauza acţiunii terenului dinspre dealul afectat de alunecarea de teren. S-a propus 
plantarea de ţăruşi martori şi monitorizarea zonei prin patrulare; 

 Bistra – Pe râul Vişeu, pe o lungime de 200 m între Bistra – Valea Vişeului există o eroziune 
de mal activă cu efecte distructive asupra DJ 185 şi terasamentului căii ferate Sighetu 
Marmaţiei – Vişeu – Salva. Accesul auto se făcea pe un singur sens din cauza fisurilor 
evolutive în carosabil, existând riscul cedării drumului. Taluzul era aproape vertical fapt ce 
atenţiona sever că pierderea stabilităţii drumului era iminentă. În lunile februarie  şi 
septembrie Comitetul Judeţean a informat Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi 
a solicitat alocarea de fonduri pentru această lucrare. Prin HG 805/2014 2.051 mii lei 
pentru punerea în siguranţă a DJ 185 sector Bistra – Valea Vişeului. 

 Săliştea de Sus – pârâul Bâleasa, afluent al râului Iza, prezintă o albie minoră puternic 
erodată, cu aluviuni mari transportate din bazinul superior; Se impun lucrări de regularizare 
pentru a evita accentuarea eroziunii malului şi talvegului albiei care ar putea duce la 
blocarea drumului de acces şi a podurilor şi afectarea gospodăriilor;  

 Baia Sprie – În luna ianuarie alunecarea versantului a produs obturarea în totalitate a 
secţiunii de scurgere, pe o lungime de 50 m, fapt care face ca debitele pârâului Brazilor sa 
se scurgă pe partea carosabilă a străzii Montana; Deplasarea produsă a adus în albia minoră 
3 blocuri de stâncă desprinse din masiv; Pericolul este mare deoarece în amonte, spre vest, 
există o acumulare de apă având aspectul unui lac (15x13 m) formată din apa de suprafaţă. 
Fenomenul se extinde de la an la an, putând pune în pericol de inundare cele 5 case aflate 
în aval, pe strada Montana, cât şi stabilitatea platformei DN 18.    

De asemenea, pe DN 18 au avut loc  căderi de piatră. Au fost identificate 5 puncte critice 
şi s-au facut demersuri pentru luarea măsurilor de punere în siguranţă a circulaţiei rutiere pe 
tronsoanele cu probleme (km 21+400 dr, km 21+900 – 22+050 stg, km 25+9000 – 25+100 stg, 
km 33+950 – 34+050 dr, km 35+250 – 35+400 stg, km 37+450 – 37+580 stg) 

O situaţie asemănătoare s-a înregistrat în anul 2013 când pe DN 18 B, km 56, pe relaţia 
Rohia-judeţul Maramureş – Măgoaja-judeţul Cluj s-a intervenit cu material exploziv datorită 
căderilor de blocuri de piatră de pe versanţi. 

În anul 2015 s-au produs/reactivat alunecări de teren astfel: 
 În luna ianuarie s-au înregistrat alunecări de teren  în localitățile Coroieni și Borșa. 

- Elementele structurale ale unui cămin de bătrâni în construcție din comuna Coroieni 
(proiect în derulare și finanțat prin fonduri europene măsura 322), au fost afectate de o 
alunecare de teren produsă în vecinătatea acestuia. S-a dispus oprirea temporară a lucrărilor 
pe tronsonul afectat, devierea apelor freatice de suprafață de pe zona adiacentă 
amplasamentului și urmărirea comportării în timp a fenomenului.  

- În orașul Borșa s-a produs o alunecare de teren pe o suprafață de 0,4 ha care a afectat 
3 case de locuit și 1 pensiune turistică. A fost dispusă efectuarea de lucrări de urgență pentru 
drenarea și evacuarea controlată a apei de pe amplasament.   

 În luna februarie, s-au produs evenimente în orașele Baia Sprie și Vișeu de Sus. 
- în orașul Vișeu de Sus, o locuință a fost afectată de o stâncă desprinsă din versantul 

situat deasupra imobilului, fiind distrus un perete al casei și mobilierul aflat in cameră.  
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- în orașul Baia Sprie s-a accentuat alunecarea de teren de pe strada Montana, ducând 
la desprinderea de bucăți de stâncă ce au obturat albia Văii Brazilor. 
 În luna martie în comuna Copalnic Mănăștur, pe DJ 184 B, între satele Copalnic și 

Preluca Nouă au avut loc surpări de teren în ampriza drumului și în carosabil, în 8 
porțiuni. Comisia județeană a dispus comitetului local semnalizarea cu indicatoare și 
parapeți de beton a tuturor zonelor de risc și  consolidarea de urgență a malului Văii 
Domoșii cu anrocamente de piatră brută. 

 În luna mai în comuna Şişeşti – sat Dăneşti, în urma ploilor torenţiale, s-a produs o 
alunecare de teren pe o lungime de 20 m şi o adâncime de 4 – 4,5 m, în apropierea unei 
proprietăţi. O comisie formată din reprezentanţi de la Instituţia Prefectului, Consiliul 
Judeţean  Maramureş - Direcţia Tehnică şi ISU Maramureş s-a deplasat în teren pentru 
verificarea celor sesizate şi a solicitat CLSU realizarea unor lucrări de drenaj pentru 
preluarea apelor de infiltraţie din teren. 

 În luna octombrie s-a produs o alunecare de teren în satul Vălenii Lăpușului aparținând 
de comuna Coroieni, care a afectat 4 gospodării, la una dintre ele impunându-se 
evacuarea celor 4 persoane care locuiau în imobil. Comisia mixtă de la nivel județean a 
observat activarea alunecării de teren în mai multe puncte și înclinarea a 2 stâlpi de 
susținere a cablurilor de alimentare cu energie electrică și a dispus evacuarea persoanelor.  

 Ca urmare a ploilor torenţiale din a treia decadă a lunii noiembrie, în oraşul Cavnic, pe 
DJ 184, zona Handal, s-a produs o alunecare de teren pe o suprafaţă de 50 mp. (versant). 
S-a acţionat pentru deblocarea drumului şi pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de 
siguranţă. Consiliul Judeţean Maramureş – Direcţia Tehnică va face demersuri pentru 
consolidarea versantului. 

Situaţia privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale întocmită pe baza datelor rezultate  
din fişa de identificare a alunecărilor de teren este prezentată în Anexa nr. 19, iar Situaţia privind 
alunecările de teren produse în judeţ în perioada 2012-2014 este prezentată în Anexa nr. 19A. 
 
SECŢIUNEA a  2 -a  – ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE 
 

A.  Industriale 
 

a) Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore 
în care sunt implicate substanţe periculoase, care se supun prevederilor HGR nr. 
804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase şi situaţia cu operatorii economici ce se supun prevederilor Legii 
92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale 
accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992:  

 UZINA DE TRATARE STERIL si Iazul Aurul- SC ROMALTYN MINING S.R.L 
 DEPOZIT DE EXPLOZIVI nr. 40 - Inchiriat de SC RESTART SRL de la CNPNM REMIN SA 
 SC ARAMIS INVEST SRL- FABRICA DE BURETE – Baia Mare; 
 ANTREPOZIT FISCAL- SC MARIA STYLE SRL- Sighetul Marmaţiei. 
Cantităţile de substanţele periculoase prezente în cadrul acestor obiective economice sunt 
prezentate în Anexa nr. 20. 
Situaţia cu zonele de planificare la urgenţă  a operatorilor economici care se supun prevederilor 
HGR nr. 804 din 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase sunt prezentate în Anexa nr. 20A. 

 
b) Operatorii economici cu risc chimic şi care nu intră sub incidenţa HGR nr. 804/2007, L 

92/2003 sau HG 856/2008: 
 Potaco Trading SRL Sighetu Marmaţiei si Baia Mare 
 SC Mecanica Sighetu SA - Sighetu Marmaţiei 
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 S.C. Eaton Electro Producţie S.R.L.- Sîrbi 
 S.C. Casstil     Com S.R.L.- Baia Mare 
 S.C. ButanGas România S.A.- Baia Mare 
 S.C. Vital S.A. Uzina de apă- Baia Mare 
 S.C. Meduman S.A.- Vişeu de Sus 
 A.C. Helcor - Baia Mare 
 S.C. Universal Alloy Corporation Europe S.R.L.- Dumbrăviţa 

Cantităţile de substanţe periculoase prezente în cadrul acestor obiective economice sunt 
prezentate în Anexa nr. 21. 

 
c) Iazuri de decantare aparţinând de CNMPN REMIN S.A. Baia Mare, SC Conversmin SA şi 

S.C. Romaltyn Mining S.R.L. Baia Mare;  Situaţia iazurilor de decantare şi caracteristicile 
tehnice ale acestora este prezentată în Anexa nr. 22. 

 
d) Haldele de steril - in conditii de precipitatii abundente sau prelungite, pot manifesta o 

anumita instabilitate mecanica datorita unghiurilor de taluz mari, prin creare de ravene, spalari 
ale bazei haldelor, precum si fenomene de migrare in aval a materialului marunt depozitat in 
halda, dar nu pot afecta zonele locuite. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate haldele aflate in perimetrele miniere apartinatoare REMIN: 

Nr. 
crt. 

Zona geografică 
(mina) Denumirea haldei, cota Suprafaţa 

(ha) Volum (mc) 

BORŞA 
1  Burloaia Dealu Negru, cota 1132 1,45 101.546 
2  Burloaia Pr. Bozoaca, cota 1169 0,46 12.997 
3  Burloaia Cornu Nedeii, cota 1198 0,96 39.917 
4  Gura Baii Macarlau, cota 1424 0,97 46.665 
5  Gura Baii oriz. 1410, cota 1410 0,94 34.340 
6  Gura Baii oriz. 1350, cota 1460,7 0,08 6.034 
7  Gura Baii oriz. 1485, cota 1485,0 0,34 9.585 
8  Gura Baii oriz. 1460, cota 1460 0,64 41.815 
9  Gura Baii oriz. 1380, cota 1380,38 0,59 15.950 
10  Colbu 23 August, cota 1044,5 0,96 68.220 

BAIA MARE 
1 Ilba Margareta, + 353 0,2 11.353 
2 llba Purcaret, + 453 0,28 15.750 
3 llba Purcaret, + 405 0,71 20.160 
4 llba Purcaret, + 353 0,15 8.820 
5 Nistru Galbena 0,1 3.476 
6 Nistru Valea Mare 0,54 1.500 
7 Nistru Coroana de Aur 0,01 0.240 
8 Nistru Ventilator, +502 0,33 3.189 
9 Nistru Brazi 0,23 3.741 
10 Nistru Mihai 0,12 2.872 
11 Nistru Iaz decantare vechi 1,76 159.000 
12 Sasar Borzas vechi 0,82 65.000 
13 Sasar Borzas , +378 0,1 1.700 
14 Sasar Adam Cremenea 0,07 1.150 
15 Sasar Sofia,+290 0,51 6.500 
16 Sasar Put 2 Dealu Crucii 0,97 1.200 
17 Sasar Valea Vicleanului 0,47 1.000 
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BAIA SPRIE + HERJA 
1 Herja Halda veche, +373 0,45 11.250 
2 Herja Halda noua, +370 0,16 5.260 
3 Herja Halda, cota + 510 0,06 6.000 
4 Herja Halda, cota + 560 0,025 2.500 
5 Chiuzbaia Matei I, +450 0,41 15.510 
6 Chiuzbaia Bonae Spei, + 450 0,12 3.500 
7 Baia Sprie Cariera Dealul minei 12,49  
8 Baia Sprie Halda veche, +373 0,45 11.251 
9 Baia Sprie Halda noua, +370 0,16 5.261 
10 Baia Sprie Halda, cota + 510 0,06 6.111 
11 Baia Sprie Halda, cota + 560 0,025 2.511 
12 Baia Sprie Matei I, +450 0,410 15.511 
13 Baia Sprie Bonae Spei, + 450 0,120 3.511 
14 Baia Sprie Valea Cutei, +800 1,2 205.800 
15 Baia Sprie Valea Sasar 0,84 60.111 
16 Baia Sprie Halda G2 0,55 16.511 
17 Baia Sprie Halda G3 5,830 4.111 
18 Baia Sprie Halda Cremenea 24,650 300.111 
19 Baia Sprie Depozit G3 0,2 4.111 
20 Baia Sprie Halda-cariera rambleu 2,1 20.111 
21 Baia Sprie Halda centrala ter 0,85 10.511 
22 Baia Sprie Cuva cariera Cremenea 19,76 200.000 

ŞUIOR 
1 Suior Valea Cutei, +800 1,2 187.000 
2 Suior Valea Sasar 0,84 60.000 
3 Suior Halda G2 0,55 16.500 
4 Suior Halda G3 0,2 4.000 
5 Suior Cremenea 0,05 300.000 
6 Suior Depozit G3 0,2 4.000 
7 Suior Halda de rambleu 2,1 20.000 
8 Suior Halda centrala ter 0,85 10.500 

CAVNIC  
1 Cavnic Gutin II 0,29 1.510 
2 Cavnic Varvara 0,9 20.530 
3 Cavnic Gotlieb 0,24 1.650 
4 Cavnic Suitor Vest Gutin 0,1 5.470 

BĂIUŢ 
1 Baiut Breiner 0,21 2.700 
2 Baiut Galeria, +812 0,13 1.370 
3 Baiut Galeria, +843 0,05 500 
4 Baiut Galeria Helmut 0,5 1.350 
5 Baiut Varatec 1,2 64.000 
6 Baiut Piatra Varatec 1,03 38.381 
7 Baiut Galeria Varatec 0,02 201 
8 Baiut Galeria XIII 0,58 10.153 
9 Baiut Galeria II 0,86 10.182 
10 Baiut Galeria IX 0,74 9.258 
11 Baiut Galeria X 0,76 9.478 
12 Baiut Galeria XI 0,84 14.776 
13 Baiut Galeria XII 2,71 32.151 

RĂZOARE 
1 Razoare Cariera  1,75 350.000 
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2 Razoare Halda de steril 1,44 300.000 
 

e) Lucrări miniere de legătura cu suprafaţa – cuprind atât lucrări verticale (puţuri şi 
suitori) cât şi lucrări orizontale (galerii), parte din acestea fiind neînchise din lipsă de fonduri.  
Aceste lucrări miniere constituie un real pericol pentru persoanele neautorizate care pătrund în 
interiorul lor (cazul Ilba 2007 o persoană decedată, cazul Săsar-Borzaş 5 persoane decedate) 
întrucât sunt lucrări neamenajate, neaerisite şi cu susţinere nesigură. De asemenea, în interiorul 
acestor lucrări se pot acumula volume mari de apă, de ordinul miilor de mc, care în anumite 
condiţii hidrogeologice pot debuşa în exterior, cum a fost cazul Purcăreţ 2010 când au fost 
afectate gospodării ale populaţiei şi cazul Poiana Botizei 2013 unde nu au fost afectate 
gospodării ale populaţiei. 

Numărul total al lucrărilor miniere subterane de legătura cu suprafaţa de pe raza judeţului 
Mararmureş este de 327, repartizat pe perimetre miniere astfel: Ilba-37, Nistru-26, Săsar-47, 
Herja-20, Baia Sprie-27, Şuior-16, Cavnic-34, Băiuţ-65, Răzoare-5, Borşa-50. 

 
f) Pâlnii de surpare a terenului la suprafaţa - sunt goluri de dimensiuni mari create la 

suprafaţă (cratere) formate datorită transmiterii până la suprafaţă a efectului surpărilor din 
subteran, în special pe liniile de abataje. Astfel de goluri sunt identificate în raza mai multor 
perimetre miniere cum ar fi: Purcăreţ, Firizan, Nucuţ – Ilba; Jidovia, 9 mai, Lăpuşna – Nistru; 
Borzaş, Sofia, Aurum, Valea Roşie, Dealul Crucii – Săsar Baia Mare; Herja Superior - Herja; 
Limpedea, Lacul Albastru - Baia Sprie; Cariera Şuior; Taul lui Mihoc - Cavnic; Breiner, Petru şi 
Pavel – Băiuţ; Gura Băii – Borşa. Acestea sunt locuri prin care se infiltreză apele pluviale, ape 
care se accidifică datorită dizolvării metalelor din zăcăminte şi în cazul unor precipitaţii 
abundente pot crea mari acumulări de ape în subteran urmate de fenomene violente (erupţii de 
ape cu antrenare de material mărunt). 

Pâniile de surpare reprezintă un real pericol pentru persoanele şi animalele care circulă 
prin aceste zone necesitând atât monitorizare cât şi lucrări de împrejmuire.  

 
g) Infiltraţii de ape de suprafaţă în subteran - acest fenomen se produce prin fisurile şi 

crăpăturile situate deasupra unor lucrări miniere care sunt în apropiere de suprafaţă sau prin 
pâlniile de surpare create (ex. Jidovia – Nistru, Băiţa, Valea Roşie–Baia Mare, pârâul Conci–
Băiuţ) şi poate conduce la acumulări mari şi necontrolate de apă în subteran pe galerii, care în 
anumite condiţii dau naştere la aşanumitele debuşări care pot provoca pagube însemnate 
gospodăriilor populaţiei aflate în aval de acestea, precum şi poluări accidentale ale mediului 
înconjurător. 
 

B.  Transport şi depozitare produse periculoase 
Problematica accidentelor de transport şi depozitare produse periculoase se abordează din 

prisma transportatorilor de mărfuri care au obţinut certificat ADR şi licenţă pentru transport 
mărfuri periculoase. Mărfuri periculoase pot fi transportate  de orice transportator care a obţinut 
aprobările de rigoare. În afară de aceasta pe căile rutiere din judeţ pot circula, mijloace de 
transport încărcate cu mărfuri periculoase înmatriculate în alte judeţe sau în alte ţări ale lumii. 

 
C. Transporturi 
Ţinând cont de reţeaua de căi rutiere, feroviare şi aeriene şi având în vedere ca nu se 

înregistrează un trafic foarte mare pe aceste căi, putem aprecia că pe teritoriul judeţului există 
risc mediu spre scăzut de producere a accidentelor. Traseele tronsoanelor de cale ferată, 
drumurilor naţionale, judeţene şi comunale se regăsesc în Harta cu reţeaua de transport rutier, 
feroviar şi aerian din Anexa nr. 23.  
Viabilitatea drumurilor judeţene, comunale şi podurilor/pasajelor situate pe acestea este 
prezentată în Anexele nr. 24, 25 şi 26. 
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În ceea ce priveşte transportul prin reţelele magistrale, accidente tehnologice se pot produce pe 
magistralele de gaz  Dej - Baia Mare - Satu Mare şi Livada - Cluj Napoca. 

 
D. Nucleare 
Judeţul Maramureş nu se găseşte în zona de planificare la urgenţă nucleară, deci nu există 

risc de accident nuclear.  
 

E. Urgenţe radiologice  
Prezenţa surselor de radiaţii închise şi aparatelor Roentgen la diferiţi operatori economici, 

unităţi medicale şi laboratoare induce riscul de producere a  urgenţelor radiologice pe teritoriul 
judeţului. Acest risc este determinat şi de existenţa în statul vecin Ungaria a centralei nuclearo-
electrice de la Paks. Situaţia operatorilor economici sursă de risc radiologic cu activitate 
permanentă şi temporară se regăseşte în Anexele nr. 27 şi 28. 

 
F. Poluări ape 
Pentru județul Maramureș, zonele aferente tipului de risc poluări de apă se prezintă pe 

cele două bazine hidrografice și pe sectoare/domenii de activitate generatoare: 
 
F.1.Sectorul minier 
B.H. Somes 
Râul Ilba– afluent al râului Someș poate fi poluat cu ioni de metale grele provenite din apele de 
mină evacuate din Stația de epurare Asecare, aparținând  S.C. CONVERSMIN S.A. , precum 
și din apele de mină evacuate din galeriile miniere aparținând C.N.M.P.N.  REMIN S.A. 

Râul Băița și râul Nistru – afluent al râului Lăpuș poate fi poluat cu ioni de metale grele 
provenite din apele de mină evacuate din Stațiile de epurare Tyuzosa și Campurele, 
aparținând  S.C. CONVERSMIN S.A. , precum și din apele de mină evacuate din galeriile 
miniere apartinand C.N.M.P.N.  REMIN S.A. 
Raul Firiza - afluent al râului Sasar poate fi poluat cu ioni de metale grele provenite din 
apele de mină evacuate din Stația de epurare Herja, precum și din apele de mină evacuate din 
galeriile miniere aparținând C.N.M.P.N.  REMIN S.A. 
Râul Săsar - afluent al râului Lăpuș poate fi poluat: 
- pe cursul superior, cu ioni de metale grele provenite din apele de mină evacuate din 

galeriile de mină ale sectorului Șuior, Baia Sprie și parțial Cavnic, aparținând 
C.N.M.P.N.  REMIN S.A., precum și din iazul de decantare Tăuții de Sus, aparținând  
S.C. CONVERSMIN S.A. 

- pe cursul inferior, cu ioni de metale grele provenite din apele de mina evacuate din 
galeriile de mina ale sectorului Săsar, aparținând C.N.M.P.N.  REMIN S.A 

Râul Cavnic - afluent al râului Lăpuș poate fi poluat cu ioni de metale grele provenite din 
apele de mină evacuate din galeriile sectorului minier Cavnic și în caz de accident, din  apele 
provenite de pe iazurile ecologizate Plopiș – Răchițele, Mălaini și Vrănicioara, aparținând  
S.C. CONVERSMIN S.A. 
Râul Lăpuș – afluent al râului Someș poate fi poluat : 
- pe cursul superior, cu ioni de metale grele provenite din apele de mină evacuate din 

galeriile de mina ale sectorului Băiuț, aparținând C.N.M.P.N.  REMIN S.A., precum și 
din iazul Bloaja – Avarii, care nu este ecologizat și la precipitații materialul depus este 
antrenat ; în caz de accident la iazul de decantare Bloaja – iaz ecologizat aparținând S.C. 
CONVERSMIN S.A., râul Lăpuș poate fi poluat cu materii în suspensie și ioni de metale 
grele ; același tip de poluare e posibil în cazul accidentelor la iazul de decantare Leorda. 

- pe cursul inferior , cu ioni de metale grele provenite din apele  evacuate din iazurile de 
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     decantare Bozânta si Aurul,  aparținând C.N.M.P.N.  REMIN S.A. respectiv S.C.    
      ROMALTYN MINING S.R.L. 
Râul Someș  - poate fi poluat ca efect a afluenților, în cazul în care aceștia sunt poluați 
 

B.H. Tisa   
Râul Cisla – afluent al râului Vișeu, poate fi poluat cu ioni de metale grele provenite din 
apele de mină evacuate din Stația de epurare Toroioaga (care evacuează în pârâul Secu, 
afluent de dreapta al râului Cisla), aparținând  S.C. CONVERSMIN S.A. , precum și din 
apele de mină evacuate din galeriile miniere aparținând C.N.M.P.N.  REMIN S.A. sau  în caz 
de accidente, cu ape și materiale provenite de pe iazurile de decantare ecologizate (D1, D2, 
D3, Colbu1, Colbu 2) aparținând  S.C. CONVERSMIN S.A. 
Râul Novăț – afluent al râului Vaser,  poate fi poluat cu ioni de metale grele provenite din 
apele de la iazul de decantare Novăț, aparținând  S.C. CONVERSMIN S.A. 
Râul Vișeu și râul Vaser  - pot fi poluate ca efect al afluenților (Cisla și Novăț), în cazul în 
care aceștia sunt poluați. 
Râul Tisa – poate fi poluat doar în caz de poluări de mare anvergura, caz în care poluarea are 
efect transfrontalier. 

 
 F2. Epurarea apelor uzate menajere: 

Apele uzate menajere sunt epurate prin Stații de epurare, care la ora actuală  se găsesc la 
stadiu de funcționare optim  (unele sunt în faza de construcție, în probe tehnologice, în stadii 
de reabilitare, etc.). Poluarea apelor de suprafață poate proveni din evacuarea apelor uzate 
menajere neepurate sau insuficient epurate, poluarea fiind pe o arie restrânsă. 
 

F3. Poluări punctiforme – datorate unor activităţi economice (industriale, agricole, servicii) 
fara impact semnificativ asupra receptorilor. 

 
În judeţul Maramureş în anul 2000 s-au produs două accidente tehnologice, la Iazul Aurul 

şi Iazul Novăţ, care au cauzat poluarea apelor râurilor Săsar, Lăpuş, Someş, Vişeu şi Tisa. Riscul 
producerii unor noi poluări a apelor este datorat de existenţa obiectivelor cu risc tehnologic 
prezentate anterior. 

Poluările de ape înregistrate în ultimii ani nu au avut efect transfrontalier, doar efect local 
asupra mediului înconjurător. În anul 2010, luna aprilie în  zona galeriei Purcăreţ aparţinând 
minei Ilba din comuna Cicârlău a avut loc o deversare accidentală a unei cantităţi de apă de mină 
care a antrenat steril din haldă şi a inundat terenul din jurul unei gospodării aflate în vecinătate. 
În acelaşi an s-au mai confirmat poluări ale râurilor Cavnic (sulfură de zinc şi polipropilenă de la 
Flotaţia Cavnic), Cisla şi Vişeu (ape de mină de la Galeria Chivu Stoica) şi Nistru (poluare cu 
substanţe organice specifice de la SC Siromex Drinks SRL- punct de lucru Buşag) şi o poluare 
naturală cu arsen a pânzei freatice din localitatea Ardusat, în urma căreia s-a organizat o şedinţă 
a CJSU şi s-a emis un ordin al prefecului prin care s-au dispus măsuri pentru remedierea 
situaţiei.  

În luna aprilie 2013 a fost înregistrată o poluare a râului Băiţa cu ape de mină din galeria 
Câmpurele. Impactul generat de acest eveniment  asupra calităţii apelor a avut un caracter 
limitat, nu au fost efectate folosinţe de apă din aval, nu s-a produs mortalitate piscicolă şi nu a 
avut efect transfrontalier. 

În anul  2014 au fost înregistrate 3 evenimente, astfel: în luna februarie a fost evacuată o 
cantitate însemnată de ape de mină din tunelul Cavnic – Suior – Baia Sprie  în râul Săsar (a fost 
afectat râul Săsar de la evacuare până la confluenţa cu râul Firiza; nu s-au constatat mortalităţi 
piscicole). În luna august pe râul Lăpuş, aval de confluenţa cu râul Săsar s-a semnalat 
mortalitate piscicolă pe o porţiune de cca. 300 – 500 m. Fenomenul probabil a fost generat de 
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asfixierea mecanică a peştilor cu predilecţie puiet, pe fondul creşterii turbidităţii apei şi a scăderii 
conţinutului de oxigen. Aceste fenomene au fost determinate de ploi importante cantitativ în 
zilele de 6 – 7 august 2014, pe fondul secetei manifestate pe perioada precedentă şi a debitelor 
scăzute. În luna octombrie a avut loc o evacuare a  unei cantităţi însemnate de ape de mină din 
galeria XII (Cizma), amonte de localitatea Poiana Botizei, curs de apă Valea Botiz până la 
confluenţa cu râul Lăpuş. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă.  
Cele 3 evenimente au avut doar efect local. Fenomenele generate de galeriile de mină pot apărea 
oricând, deoarece evenimentele ce au loc în subteran nu pot fi controlate şi gestionate.  

În anul  2015 au fost înregistrate 3 evenimente în legatură cu calitatea apelor de suprafață 
din județul Maramureș, astfel:  

 În data de 22.02.2015, a fost sesizată o debuşare de apă de culoare roşiatică în râul Săsar 
din galeria minieră Cavnic-Şuior-Baia Sprie. Nu s-a semnalat mortalitate piscicolă. 
Fenomenul de poluare prezentat a mai fost înregistrat şi în anii precedenţi şi este datorat 
obturării galeriei miniere ca urmare a prăbuşirilor din boltă. În urma acestor prăbuşiri se 
formează baraje naturale care crează în amonte acumulări de apă. În momentul 
străpungerii de către apă a acestor blocaje se înregistrează pe o perioadă de câteva ore 
creşteri ale debitului şi o culoare roşie a apei datorată antrenării materialului depus pe 
fundul galeriei. Impactul acestei poluări a fost unul local, nefiind sesizată mortalitate 
pisciolă. Acest fenomen s-a repetat în data de 05.11.2015. 

 În data de 10.08.2015, la staţia de epurare ape de mină Toroioaga, aparţinând S.C. 
CARTEL BAU S.A., din cauza funcţionării necorespunzătoare a staţiei de epurare, au 
fost evacuate în emisar debite de apă care au condus la modificarea culorii (în galben – 
portocaliu) apelor pârâului Secu şi a râului Cisla, (pe o lungime de 1 km, zona pod 
Rotundu până la zona pod Baia Borşa). Nu s-a semnalat mortalitate piscicolă. 

Trebuie menționat faptul că poluările în aceste cazuri au avut doar efect local și sunt 
generate de problematici legate de  închiderea perimetrelor miniere. (Lipsă fonduri pentru 
executarea lucrărilor de punere în siguranță, ecologizare precum și de gestionare a funcționării 
stațiilor de epurare). 

Fenomenele generate de galeriile de mină pot apărea oricând întrucît nu pot fi controlate și 
gestionate  evenimentele ce au loc în subteran.  

G. Prăbuşiri de construcţii instalaţii  sau amenajări 
La data de 01.01.2012 nu există pe teritoriul judeţului clădiri cu risc de prăbuşire, 

încadrate în clasele 1, 2  sau 3 de risc.  
În programul de monitorizare, dar fără a fi afectate, sunt următoarele obiective: 
- barajul Srâmtori – Firiza; 
- coşul de dispersie a noxelor tehnolgice de la S.C. CUPROM S.A.; 
- iazul de decantare AURUL 

Pe parcursul anului 2014 s-au făcut demersuri pentru consolidarea sau demolarea unor clădiri 
care prezentau pericol de prăbuşire. Este vorba de: Grădiniţa Centru din Vişeu de Jos (a fost 
demolată), sediul fostei Percepţii rurale Vişeu de Jos şi fostul sediu al Primăriei Săliştea de Sus.  
Există în municipiul Baia Mare câteva clădiri care, nefiind exploatate/amenajate, de-a lungul 
anilor au creat probleme: pe str. M. Eminescu – fosta Fabrică de pâine şi APSA, Platforma – 
Flotaţia Centrală, blocurile nefinalizate şi lăsate în paragină (intersecţia Bd. Republicii cu str. V. 
Alecsandri), clădirile aparţinând REMIN. 
 
 

H. Eşecul utilităţilor publice 
Obiective care pot fi afectate: 
- reţelele de alimentare cu apă; 
- reţelele de canalizare; 



JUDEŢUL MARAMUREŞ PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 2016 
 

 85  
 

- reţelele de alimentare cu energie electrică; 
- reţelele de distribuţie a gazului metan; 
- reţele de comunicaţii: rutiere; feroviare; aeriene 
 
I. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 
Se estimează că există un risc scăzut. Supravegherea acestor fenomene intră în 

competenţa unor structuri specializate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean 
participând la gestionarea unor astfel de evenimente prin acţiuni de evacuare a populaţiei şi a 
bunurilor din zona afectată sau periclitată, precum şi de înlăturare a efectelor. 

 
J. Muniţia neexplodată 
De-a lungul anilor, pe teritoriul judeţului au fost descoperite anual elemente de muniţie 

rămase neexplodate în urma celor două conflagraţii mondiale. Atribuţiile inspectoratului sunt de 
a identifica, ridica, transporta, depozita şi distruge aceste elemente, prin formaţiunea de 
intervenţie pirotehnică specializată. 

Harta şi Situaţia elementelor de muniţie rămase neexplodate găsite pe teritoriul judeţului 
se regăsesc în Anexele nr. 38, 39. 

 
SECŢIUNEA a  3-a  – ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE 
 

Riscul biologic la nivelul judeţului Maramureş îl constituie Spitalul de Pneumoftiziologie 
Baia Mare, str. Victor Babeş. Unităţile medicale din subordinea/autoritatea/coordonarea 
Ministerului Sănătăţii sunt prezentate în Anexa nr. 29. 

Un alt risc este generat de existenţa efectivelor de animale din colectivităţi (ferme) sau 
din gospodăriile cetăţenilor. 

Localităţile unde sunt efective de animale în colectivităţi sau gospodării individuale se 
regăsesc pe Harta cuprinzând riscurile biologice - Anexa nr. 30, iar evidenţa efectivelor de 
animale şi păsări pe specii în anul 2015 din zona de competenţă este prezentată în Anexa nr. 31. 

În ultimii ani, în rândul animalelor, s-au manifestat  următoarele boli: anemia infecţioasă 
ecvină, tuberculoza bovină, loca americană, bluetongue, salmoneloza zoonotică aviară şi rabia.  
 
SECŢIUNEA a 4-a  – ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU 
 

Pe teritoriul judeţului Maramureş există riscuri de incendii la următoarele categorii de 
obiective: unităţi de prelucrare a lemnului, industrie uşoară, cooperaţie, unităţi spitaliceşti şi 
şcolare, unităţi de turism, alte clădiri publice. 

În anul 2015 au fost înregistrate 358 incendii (faţă de 305 în 2014) şi 291 arderi 
necontrolate (faţă de 234 în anul 2014, respectiv 271, în anul 2013).  
 
SECŢIUNEA a 5-a  – ANALIZA RISCURILOR SOCIALE 
 
 Se analizează în funcţie de evidenţele existente (adunări, târguri, festivaluri şi alte 
manifestări periodice cu afluenţă mare de public) şi mişcările sociale posibile în raport de 
politica socială şi situaţia forţei de muncă din zonă. 
 
 

 
SECŢIUNEA a 6-a  – ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI 
  
 ACORDAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ 
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În anul 2015 serviciile profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţul 
Maramureş au fost alertate la 8186 situaţii de urgenţă (faţă de 7551 în 2014), din care 7039 
acţiuni ale SMURD. (faţă de 6547 în 2014, respective 6146 în 2013) 

 
GRINDINĂ 
În comuna Bicaz – localităţile Ciuta şi Corni, grindina căzută în luna iunie a afectat 50 

locuinţe, 35 anexe gospodăreşti, 4 km uliţe şi 50 hapăşuni şi fâneţe.   
 
CĂUTAREA – SALVAREA persoanelor rătăcite  
 În luna septembrie, în zona Crasna Vișeului – Vârful Pop Ivan, s-au rătăcit 5 turiști, 

iar în zona localității Repedea – Vârful Farcău 2 persoane. După localizarea lor, 
niciuna din persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea fiind coborâte în 
siguranță la cabanele unde erau cazate. 

 În luna octombrie s-a acționat pentru căutarea-salvarea unui copil în vârstă de 9 ani în 
Tăuții Măgherăuș - Ulmoasa și a unui turist polonez în vârstă de 48 de ani în zona 
comunei Poienile de sub Munte. 

 
SECŢIUNEA a 7 – a  – ZONE DE RISC CRESCUT 
 

În ceea ce priveşte zonele cu risc crescut, în funcţie de tipurile de risc generatoare de 
situaţii de urgenţă, există: 

Riscuri tehnologice: pe teritoriul municipiilor şi localităţilor urbane, platformelor 
industriale, depozitelor, pe căile de comunicaţii rutiere, feroviare, aeriene, la reţelele de 
alimentare cu utilităţi (gaz metan, curent electric). 

Riscuri biologice: zonele specificate în Harta cu riscurile biologice şi la efectivele de 
animale în colectivităţi sau gospodăriile populaţiei; 

Riscuri de incendii: aglomerările urbane, platforme industriale, obiective socioculturale 
dar si la fondul forestier, în zonele cu grad ridicat de împădurire; 
            Riscuri sociale: localităţile urbane şi rurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
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 ACOPERIREA RISCURILOR 
 

SECŢIUNEA 1. CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE - 
INTERVENŢIE 
 

Acţiunile de protecţie - intervenţie la nivel judeţean se desfăşoară pe principiul 
gradualităţii în funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia situaţiei şi în concordanţă cu 
principiile managementului integrat (Harta cu raioanele de interveniţe – Anexa  32). 

La baza acţiunilor de protecţie - intervenţie vor fi principiile managementului situaţiilor 
de urgenţă astfel: 
a) previziunea şi prevenirea; 
b) prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor; 
c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 
d) asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile administraţiei 
publice; 
e) cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare; 
f) transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât 
acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse; 
g) continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice 
centrale, în funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora; 
h) operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului 
Naţional. 

Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se 
întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru: 
a) avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol; 
b) declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă; 
c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după 
caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată; 
d) intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru 
limitarea şi înlăturarea efectelor negative; 
e) acordarea de ajutoare de urgenţă; 
f) instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia 
României, republicată; 
g) solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională; 
h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice; 
i) alte măsuri prevăzute de lege. 

Pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constituţia 
României, republicată, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăţi fundamentale 
referitoare, după caz, la libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forţate, 
dreptul de proprietate privată ori la protecţia socială a muncii, aflate în strânsă relaţie de 
cauzalitate cu situaţia produsă şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia. 

Măsurile de restrângere a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi vor fi 
proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplică cu respectarea condiţiilor şi limitelor 
prevăzute de lege. 

 
 
 

Principiile acţiunilor de intervenţie: 
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 Pregătirea şi conducerea acţiunilor se execută într-o concepţie unitară, pe baza planurilor şi 
procedurilor întocmite din timp de normalitate, completate şi actualizate la specificul 
situaţiilor create; 

 Efortul principal va fi concentrat în principal pentru salvarea oamenilor şi valorilor 
materiale importante; 

 Economia de forţe şi mijloace se realizează prin întrebuinţarea eficientă a acestora, pe 
urgenţe şi pe schimburi, potrivit scopului, destinaţiei şi misiunilor specifice; 

 Organizarea oportună a manevrei de forţe şi mijloace în scopul concentrării efortului 
principal dintr-un raion (obiectiv, punct de lucru) în altul pe timpul intervenţiei; 

 Realizarea şi menţinerea cooperării neîntrerupte între forţele care participă la acţiunile de 
intervenţie, precum şi cu alte categorii de forţe existente în zonă; 

 Conducerea continuă, fermă suplă şi operativă a acţiunilor de intervenţie; 
 Asigurarea acţiunilor de intervenţie; 
 Menţinerea unei capacităţi permanente de intervenţie şi constituirea unei rezerve operative 

de forţe şi mijloace. 
Acţiunile de protecţie - intervenţie se realizează pe baza activităţilor stabilite pentru  

îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin reprezentările structurilor ministerelor de la nivel  
local/judeţean/naţional, după caz, sau prin organe şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii 
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (Hotărîrea Guvernului   nr. 
2288/09.12.2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură 
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă). 

Pentru desfăşurarea acţiunilor de protecţie - intervenţie se stabilesc, pe categorii de tipuri 
de riscuri, două categorii de măsuri / acţiuni:  

a) desfăşurate indiferent de natura, locul şi amploarea evenimentului produs  
b) desfăşurate dacă situaţia impune.  

În raport de tipul măsurii/acţiunii, de competenţele factorilor şi structurilor implicate, de natura, 
locul şi amploarea evenimentului, decizia de aplicare a măsurilor propuse a se executa „numai 
dacă situaţia impune” revine comandantului acţiunii, comitetului local/judeţean pentru situaţii de 
urgenţă (după caz).  Grupurile de Suport Tehnic stabilite la nivelul Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă, analizează situaţia concretă creată şi, după caz, fac propuneri privind 
acţiunile de protecţie - intervenţie ce urmează a se desfăşura.  

La nivel judeţean, executarea măsurilor/acţiunilor se stabilesc, în funcţie de tipurile de 
riscuri (riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice), pentru fiecare subcategorie în 
parte conform secţiunii 4 din prezentul capitol. Dacă evenimentul cumulează evenimente 
aparţinînd a cel puţin două subcategorii de riscuri,  se desfăşoară simultan măsurile/ acţiunile 
prevăzute pentru fiecare în parte raportat la specificitatea acestuia. 

În funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, natura, amploarea şi locul 
evenimentului produs, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi măsurile detaliate cuprinse în 
planurile de acţiune întocmite, specialiştii din cadrul Grupurilor de Suport Tehnic stabilesc 
alternativele de acţiune.  În cazul în care situaţia de urgenţă produsă conţine componente 
specifice mai multor tipuri de riscuri şi care impun analiza şi stabilirea alternativelor în cadrul 
mai multor Grupuri de Suport Tehnic, acestea vor coopera pentru elaborarea alternativelor de 
acţiune raportat la specificul situaţiei. În această situaţie coordonarea activităţilor de stabilire a 
alternativelor, revine şefului Grupului de Suport Tehnic care gestionează situaţia de urgenţă cu 
premise de producere a victimelor sau care poate produce pagube mai mari în situaţia în care nu 
sunt premise de pierderi de vieţi omeneşti. Selectarea cursului optim de acţiune şi a 
dispozitivelor de intervenţie vor fi în concordanţă cu locul, natura, amploarea situaţiei de 
urgenţă, prioritare fiind acţiunile de protecţie şi salvare a vieţilor. 
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Gradualitatea managementului situaţiilor de urgenţă constă în aplicarea măsurilor pentru 
îndeplinirea acţiunilor de protecţie şi intervenţie de la nivel local la nivel judeţean, de la nivelul 
forţelor nespecializate la nivelul forţelor specializate şi de la nivelul serviciilor voluntare la 
nivelul serviciilor profesioniste. 

Prima intervenţie, în funcţie de locul, natura şi amploarea situaţiei de urgenţă, va fi 
asigurată (după caz) de: forţele şi mijloacele prevăzute de comitetele locale pentru situaţii de 
urgenţă, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, serviciile private pentru situaţii de 
urgenţă, personalul de pe locul de muncă şi alte forţe şi mijloace prevăzute pentru acţiunile de 
cooperare. 

Acţiunile de protecţie – intervenţie se vor desfăşura pe etape de realizare a acţiunilor şi pe 
faze de urgenţă a acţiunilor în raport de specificul fiecărei structuri implicate. 
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 
    a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. şi 
transmiterea datelor la autorităţile competente; 
    b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă; 
    c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 
    d) exerciţii şi aplicaţii. 
Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: 
    a) controale şi inspecţii de prevenire; 
    b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
    c) acordul; 
    d) asistenţa tehnică de specialitate; 
    e) informarea preventivă; 
    f) pregătirea populaţiei; 
    g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale; 
    h) alte forme. 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului 
Maramureş desfăşoară activităţi în zona de competenţă, iar pe principiul timpului de răspuns, 
zona de competenţă este împărţită pe raioane de intervenţie (Anexa 32) cu următoarele structuri: 
• Detaşamentul  de Pompieri Căpitan Marchiş Adrian Baia Mare   

- Garda de intervenţie nr. 1 Baia Mare / echipaj SMURD (EPA şi TIM); 
   - Garda de intervenţie nr. 2 Fărcaşa / echipaj SMURD (EPA); 

- Punctul de lucru Şomcuta Mare; 
- Punctul de lucru Cavnic / echipaj SMURD (EPA); 

• Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei      
   - Garda de intervenţie nr. 1 Sighetu Marmaţiei / echipaj SMURD (EPA); 
   - Garda de intervenţie Bogdan Vodă / echipaj SMURD (EPA); 
• Secţia de Pompieri Vişeu de Sus  

- Garda de intervenţie Vişeu de Sus / echipaj SMURD (EPA); 
- Garda de intervenţie Borşa / echipaj SMURD (EPA);  

• Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş  
- Garda de intervenţie Târgu Lăpuş / echipaj SMURD (EPA); 

 
          Dotarea cu autospeciale şi utilaje a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe 
Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş şi situaţia dotării cu autospeciale a serviciilor voluntare 
şi private pentru situaţii de urgenţă, sunt prezentate în Anexele nr. 33, 34 şi 35. 
 La nivelul zonei de competenţă potenţialele riscuri ce se pot manifesta, distribuite pe cele 
8 raioane de intervenţie, sunt prezentate în Anexele nr. 14, 16, 18, 23, 30, 39 şi 40. 
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Timpii de răspuns la nivelul celor 8 raioane de intervenţie a subunităţilor din subordinea 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş 
sunt detaliaţi în  Anexa nr. 36. 

 
SECŢIUNEA a 2-a.  ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 
 
2.1. Etapele de realizare a acţiunilor  - serviciile profesioniste 
 
Desfăşurarea intervenţiei  serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă cuprinde: 
- alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie; 
- informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
- deplasarea la locul intervenţiei; 
- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de 

intervenţie; 
- transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie; 
- manevra de forţe; 
- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
- regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
- stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia; 
- întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 
- retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
- restabilirea capacităţii de intervenţie; 
- informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior; 
- analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
 
2.2. Etapele de realizare a acţiunilor - alte structuri. 
 
Serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă 
- alertarea forţelor pentru intervenţie; 
- informarea personalului de conducere (primar, administrator, conducătorul instituţiei, şeful 

SVSU/SPSU – după caz) asupra situaţiei create; 
- informarea structurilor cu care se cooperează; 
- deplasarea la locul intervenţiei; 
- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de 

intervenţie; 
- transmiterea dispoziţiilor preliminare; 
- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 
- manevra de forţe; 
- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 
- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 
- regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii; 
- întocmirea documentelor de intervenţie; 
- retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 
- restabilirea capacităţii de intervenţie; 
- informarea serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă; 
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Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş 
Etapele de realizare a acţiunilor sunt în raport de evenimentul produs cu respectarea legislaţiei în 
domeniu (Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 
107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române“ cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordinul comun nr. 1422/192 din 2012 al M.M.P. şi al M.A.I. pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; Legea nr. 13 din 2006 pentru aprobarea 
Ordonantei privind exploatarea in siguranta a acumularilor cu folosinta piscicola, de agrement 
sau locala, din categoriile de importanta C si D; Ordinul comun nr. 3403/245 din 2012 al M.M.P. 
şi M.A.I. pentru aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor 
meteorologice şi hidrologice; Ordinul M.A.P.P.M. nr. 278 din 1997 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele 
de apă potenţial poluatoare; Ordinul M.M.G.A. nr. 223 din 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de alarmare în caz de poluări 
accidentale ale apelor din România). 
 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 
Maramureş, unităţile militare din judeţul Maramureş. 
- primirea anunţului  despre evenimentul produs 
- înregistrarea evenimentului  
- anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs 
- alertarea forţelor destinate pentru intervenţie (conform procedurilor interne sau conform 

prevederilor planurilor de cooperare) 
- anunţare forţelor cu care se cooperează şi prevăzute în cadrul planurilor întocmite în acest sens 
- deplasarea forţelor de intervenţie la locul evenimentului 
- îndeplinirea misiunilor specifice structurii sau prevăzute în planurile de cooperare 
Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea unor 
accidente  şi/sau despre normele ce trebuie respectate raportat la situaţia concretă existentă. 
 
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Maramureş 
Modul de acţiune la evenimente este prevăzut in O.M. nr. 2579/09.07.2012 privind aprobarea 
fluxului informational-decizional de avertizare alarmare in cazul producerii unor situaţii de 
urgenţă generate de riscurile specifice Ministerului Mediului şi Procedura privind  fluxul 
informational-decizional de avertizare alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 
generate de riscurile specifice Ministerului Mediului, aprobată prin Decizia nr. 1524/ 02.12.2013 
a comisarului general al G.N.M. 
 
Acţiunea se declanşează imediat, la apariţia unei situatţii de urgenţă sau a unei sesizări. 
- Se solicită date despre eveniment (datele de identificare a persoanei care a anunţat fenomenul, 

descrierea fenomenului, localizare – locul de producere, data, ora producerii, manifestarea 
fenomenului, natura, amplasarea, cauza, daca se cunoaşte, efectele observate; 

- Se anunţă Comisarul Şef pentru coordonarea acţiunilor de gestionare a acţiunii, pe cale 
ierarhică se vor anunţa şi celelalte structuri 

- Echipa de comisari ai G.N.M. Maramureş. se deplasează la locul producerii fenomenului 
pentru a participa la constatarea, diminuarea sau eliminarea efectelor majore asupra factorilor 
de mediu şi la stabilirea  cauzelor acestora 

- La sediul C.J. Maramureş rămân specialişti ce vor centraliza, evalua şi transmite informări  
- Se anunţă instituţiile (autorităţile) relevante pentru intervenţie (dacă este cazul) 
- Rezultatele controlului sunt făcute cunoscute factorilor implicaţi 
- Depăşirile pragurilor de alertă sunt făcute cunoscute publicului  în mod operativ  
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- Comisarii GNM. participă alături de celelalte instituţii  la evaluarea, limitarea, înlăturarea 
pagubelor produse 

- Rezultatul acţiunii este comunicat printr-un raport final către M.M.A.P. 
Se va informa publicul asupra fenomenului înregistrat, cauze, efect, măsuri de intervenţie luate şi 
cele necesare pentru a se evita producerea lui în viitor. 
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş (poluări accidentale) 
Acţiunea se declanşează imediat la apariţia unei situaţii de urgenţă sau a unei sesizări 
- Se solicită datele despre eveniment (datele de identificare a persoanei care a anunţat 

fenomenul, descrierea fenomenului, localizare – locul de producere, data, ora producerii, 
manifestarea fenomenului, natura, amplasarea, cauza, dacă se cunoaşte, efectele observate) 

- Se anunţă conducerea A.P.M. pentru coordonarea acţiunilor de monitorizare şi gestionare a 
acţiunii. Directorul executiv anunţă M.M.A.P. şi A.N.P.M. despre situaţia de urgenţă. 

- Echipa de specialişti (A.P.M. şi G.N.M. Maramureş.) se deplasează la locul producerii 
fenomenului pentru recoltarea de probe şi de a efectua analize fizico-chimice. 

- La sediul A.P.M. rămân specialişti ce desfăşoară următoarele activităţi: 
 centralizarea, evaluarea şi transmiterea informărilor  
 coordonarea activităţii de analiza a probelor recoltate 
 interpretarea rezultatelor şi efectuarea rapoartelor 

- Se anunţă instituţiile (autorităţile) relevante pentru intervenţie (dacă este cazul) 
- Directorul executiv informează M.M.A.P. despre eveniment. 
- Rezultatele analizelor sunt făcute cunoscute factorilor implicaţi. 
- Depăşirile pragurilor de alertă sunt făcute cunoscute publicului  în mod operativ (mass-media). 
- Specialiştii A.P.M. participă alături de celelate instituţii  la evaluarea, limitarea, înlăturarea 

pagubelor produse. 
- Rezultatul acţiunii este comunicat către M.M.A.P. 
Se va informa publicul asupra fenomenului înregistrat, cauze, efect, măsuri de intervenţie luate şi 
cele necesare pentru a se evita producerea lui în viitor. 
 
S.C. Eon Gaz România S.A  
Desfăşurarea intervenţiei în cazul unor accidente tehnice, cuprinde următoarele acţiuni: 
- primirea anunţului de către dispecerul de serviciu despre evenimentul produs. 
- înregistrarea defecţiunilor în registrul de reclamaţii 
- dispecerul de serviciu va anunţa imediat telephonic: Directorul Tehnic Regiune, Seful Centrului 
Operaţional pe raza căriua s-a produs evenimentul, Şeful de district cu responsabilitate în zonă, 
Responsabil HSE şi ATA Centrul Operaţional pe raza căruia s-a produs evenimentul, 
Responsabil HSE regiune, Responsabil ATA regiune, Dispecerarul central 
- anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţia în cazul unor defecţiuni 
- deplasarea la locul evenimentului a formaţiunilor destinate remedierii defecţiuni 
- remedierea defecţiunii 
Se va informa publicul asupra măsurilor ce trebuie luate pentru evitarea unor accidente. 
 
Sector SNTGN - TRANSGAZ Baia Mare 
- primirea anunţului  despre evenimentul produs 
- înregistrarea defectelor  
- anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs 
- anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţia în cazul unor defecte 
- anunţarea societăţii de distribuţie a gazelor naturale 
- deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului 
- remedierea defectului 
Se va informa publicul asupra măsurilor ce trebuie luate pentru evitarea unor accidente. 
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Centrul de Telecomunicaţii Maramureş  - Bistriţa Năsăud   
- primirea anunţului  despre evenimentul produs 
- înregistrarea defectelor  
- anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs 
- anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţia în cazul unor defecţiuni 
- deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului 
- remedierea defecţiunii 
 
S.C. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A. - S.D.E.E. Baia Mare 
În  cazul  în care  apar  incidente  în  instalaţiile  de  distribuţie a energiei  electrice, eliminarea 
zonelor  cu defecţiuni   este  facută  de  turele  de  intervenţie  operativă din  cadrul  centrelor  de  
distribuţie.  Şefii  de  centre  şi  puncte  de  exploatare  ţin  legătura în  permanenţă  cu  
conducerea  unităţii   reparaţiile  de  echipamente  şi  instalaţii  defecte  se  fac  pe  bază  de  
comenzi  de  către  AISEE Maramureş care    dispune  de  materiale,  mijloace  de  transport şi  
utilaje  specializate.  Între  SDFEE  Maramureş  şi  AISEE Maramureş  există  un  contract   
permanent  de  colaborare. Activităţile desfăşurate sunt: 
- primirea  la dispecerat a anunţului  despre evenimentul produs. 
- înregistrarea defecţiunii produs  
- anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs 
- anunţarea turelor de intervenţie operativă din cadrul centrelor de distribuţie 
- deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului 
- remedierea defecţiunii 
 
Direcţia de Sănătate Publică Maramureş 
Etapele de realizare a acţiunilor sunt în raport de evenimentul produs cu respectarea legislaţiei în 
domeniu (Ordinul M.S.P. nr. 880/2006 privind Regulamentul de organizare si functionare şi 
legislaţia conexă). 
 
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş 
Etapele de realizare a acţiunilor sunt în raport de evenimentul produs cu respectarea legislaţiei în 
domeniu ( Ordonanţa  Nr. 42 din 29 ianuarie 2004, privind organizarea activităţii veterinare; 
Legea  Nr. 215 din 27 mai 2004, pentru aprobarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
veterinare; Hotărârea Guvernului Nr. 738 din 14 iulie 2005, privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 
subordinea acesteia; Ordinul M.S.  Nr. 1094 din 13 octombrie 2005, privind Planul naţional de 
intervenţie în pandemia de gripă şi constituirea Comitetului naţional şi a comitetelor judeţene de 
intervenţie în caz de pandemie de gripă) 
 
Structurile cu atribuţii privind gestionarea drumurilor şi podurilor (CNADNR - Secţia 
Baia Mare, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Maramureş) 
- primirea anunţului  despre evenimentul produs 
- înregistrarea datelor despre eveniment 
- anunţarea personalului de conducere despre evenimentul  
- anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţi 
- deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului 
- efectuarea lucrărilor necesare reabilitării circulaţiei şi stabilirea după caz a variantelor 

ocolitoare şi a restricţiilor în zona afectată 
Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea 
accidentelor. 
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Structurile aparţinînd Companiei Nationale de Căi Ferate “CFR”-  S.A. 
- alertarea  formaţiunilor destinate pentru intervenţie; 
- informarea personalului de conducere asupra situaţiei create; 
- informarea forţelor cu care se cooperează; 
- deplasarea la locul intervenţiei; 
- intrarea în acţiune a forţelor; 
- efectuarea lucrărilor necesare reabilitării circulaţiei şi stabilirea după caz a restricţiilor în zona 
afectată 
Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea unor 
accidente. 
 
Structurile aparţinînd Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureş 
- la primirea apelului de urgenţă de la Dispeceratul 112, dispecerul Serviciului de Ambulanţă 

Judeţean Maramureş comunică solictarea substaţiei responsabile – asistentului medical 
coordonator,  pentru rezolvarea cazului; 

- la primirea unui apel de urgenţă majoră de gr. 1-0 dispecerul Serviciului de Ambulanţă 
Judeţean Maramureş comunică cazul medicului coordonator care dispune măsurile necesare şi 
stabileşte competenta echipajelor. 

- în cazul situaţiilor de urgenţe civile majore sau dezastre prin numărul unic de urgenţă se anunţă 
medicul director şi medicul coordonator care decid cursul optim de acţiune şi stabilesc 
echipajul/echipajele de intervenţie şi se aplică măsurile prevăzute în Planul Roşu de intervenţie 
al judeţului Maramureş. 

 
SECŢIUNEA a 3-a.   FAZE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR 
 

În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, a numărului de 
evnimente sau de unităţi administrativ teritoriale afectate precum şi de specificul structurii cu 
atribuţii în monitorizarea/gestionarea situaţţilor de urgenţă, fazele acţiunilor de urgenţă se 
diferenţiază pentru servciile de urgenţă profesioniste şi alte forţe cu atribuţii în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă.  

 
3.1. Serviciile profesioniste.  

Interveţia pe faze de urgenţă a serviciilor profesioniste se realizează în funcţie de locul, 
natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, astfel: 
    a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul/obiectivul 
afectat; 
    b)  urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean 
    c)  urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe; 
    d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general 
al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de 
lungă durată. 
 
3.2. Alte forţe cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă  

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 
Maramureş, unităţile militare din judeţul Maramureş  - conform procedurilor interne specifice 
fiecărei structuri, şia zonelor de responsabilitate precum şi a prevederilor cuprinse în „Planul 
comun de intervenţie şi cooperare a unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul 
judeţului Maramureş”. 
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 Celelalte forţe cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă în funcţie de locul, natura, 
amploarea şi de evoluţia evenimentului vor dispune acţiunea forţelor de intervenţie din zona de 
responsabilitate unde s-a produs evenimentul şi după caz completarea acestora cu forţe 
aparţinînd structurii judeţene sau regionale conform dispoziţiilor interne ale fiecărei structuri. 
Structurile care au doar reprezentare la nivel judeţean intervin cu forţele şi mijloacele la 
dispoziţie şi după caz completate de elementele de la nivel regional sau naţional (după caz) şi 
care au atribuţii în domeniu sau cu care sunt încheiate contracte de cooperare / cooperare. 
 
SECŢIUNEA a 4-a.  ACŢIUNILE DE PROTECŢIE - INTERVENŢIE 
 
 Acţiunile de protecţie - intervenţie se vor desfăşura pe baza activităţilor stabilite pentru  
îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin reprezentările structurilor ministerelor de la nivel  local / 
judeţean / naţional după caz sau prin organe şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului   nr. 
2288/09.12.2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură 
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, principalele activităţi specifice care se îndeplinesc în cadrul 
funcţiilor de sprijin constă în:  
1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora 
2. nformarea, înştiinţarea şi avertizarea 
3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor 
4. Comunicaţii şi informatică 
5. Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor 
6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 
7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
8. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă 
9. Localizarea şi stingerea incendiilor 
10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 
11. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor 

resurse 
12. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate 
13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate 
14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 
15. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi 
16. Efectuarea depoluării şi decontaminării 
17. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 
18. Logistica intervenţiei 
19. Reabilitarea zonei afectate 
20. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă 

 
Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru: 
    a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi 
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi 
materiale de primă necesitate; 
    b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea 
populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi; 
    c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de 
urgenţă specifice; 
    d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
    e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror 
integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi 
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sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de 
chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau 
care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de 
vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare 
esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe 
periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ; 
    f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu 
mijloacele din dotare. 
 Acţiunile de protecţie – intervenţie se realizează prin activităţile specifice care se 
îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin. Activităţile specifice în cadrul funcţiilor de sprijin se 
realizează de către structurile de reprezentare a ministerelor în teritoriu sau structurile de la nivrel 
naţional, organe şi organizaţii neguvernamentale, alte structuri cu atribuţii privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, în raport de specificul activităţii şi constau în: 
 
1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale 
acestora 
   A. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi riscurilor 

specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Afacerilor Interne / 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă / Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă “Gheorghe Pop de Băseşti”. 

   B. Monitorizarea pericolelor: 
a) monitorizarea calităţii aerului: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice; 
b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice / 

Sistemul de Gospodărire a Apelor, Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi 
Agrochimice, Laboratorul Chimie Sanitară şi Toxicologie Industrială; 

c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizica Pământului - INCDFP - Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare 
în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC – Bucureşti; 

d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora: 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Administraţia Naţională "Apele Române" 
/ Agenţia de Protecţie Mediului Maramureş, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de 
Mediu; 

e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării hidrotehnice, 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice şi Ministerul Economiei / Sistemul 
Hidrotehnic Tisa; 

f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice, Administraţia Naţională de Meteorologie / Sistemul de 
Gospodărire a Apelor, Staţia Meteo Baia Mare, Staţia Hidrologica Baia Mare; 

g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii / Direcţia de Sănătate 
Publică Maramureş; 

h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul 
Transporturilor / Autoritatea Rutieră Română; 

i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear, precum şi a transporturilor de 
combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare/Autoritatea Rutieră Română, Laboratorul Chimie Sanitară şi 
Toxicologică Industrială; 

j) monitorizarea siguranţei în construcţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii; 
k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic: Ministerul Mediului și 

Schimbărilor Climatice; Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei şi Agenţia 
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Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase/ Laboratorul Chimie 
Sanitară şi Toxicologică Industrială; 

l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi explozii: Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei / Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Maramureş; 

m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologic: Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară; 

n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Apărării 
Naționale / Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş; 

o) monitorizarea obiectivelor militare, sursă de risc la explozii: Ministerul Apărării 
Naționale/Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş; 

p) monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, semnalate în plan extern şi asigurarea 
colaborării cu organismele autorizate în domeniu, la nivel internaţional: Ministerul 
Afacerilor Externe, prin Unitatea de Criză care îndeplineşte funcţiile centrului operativ. 

q) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice: Ministerul pentru 
Societatea Informaţională/Centrul de Telecomunicaţii Maramureş – Bistrița Năsăud, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Comunicaţii/ Centrul de Telecomunicaţii Maramureş – Bistrița Năsăud; 

r) monitorizarea pericolelor nucleare în instalaţiile speciale de cercetare-dezvoltare: 
Ministerul Educaţiei Nationale; 

s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autorităţile administraţiei publice 
centrale: comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă/ Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Maramureş; 

t) monitorizarea siguranţei alimentelor - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor / Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Maramureş / Direcţia de Sănătate Publică Maramureş 

C. Evaluarea riscurilor specifice: 
a) îmbolnăviri în masă: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică şi 

Inspecţia Sanitară de Stat, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 
Transmisibile şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor / Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Maramureş / Direcţia 
de Sănătate Publică Maramureş; 

b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/ Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii/ Direcţia 
de Sănătate Publică Maramureș; 

c) căderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaţiei Naționale / Agenţia Spaţială Română, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale/ Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Maramureş;; 

d) prăbuşiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei şi administratorii 
exploatărilor geologice / C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare. 

e) prăbuşiri de teren în zone urbane: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Ministerul Afacerilor Interne / administraţia publică locală, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Maramureş; 

f) alunecări de teren: Ministerul Afacerilor Interne / Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară şi Ministerul Transporturilor  / Autoritatea Rutieră Română/ 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Oficiu Judeţean de Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie; 

g) ameninţări biologice: Ministerul Sănătăţii / Direcţia de Sănătate Publică Maramureş şi 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/ Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş; 
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h) ameninţări ecologice: Ministerul Apărării Naționale / U.M. 01354 Baia Mare şi 
Ministerul Mediului și schimbărilor Climatice / Agenţia de Protecţie a Mediului 
Maramureş; 

i) ameninţări la adresa infrastructurilor critice: Ministerul Transporturilor / Autoritatea 
Rutieră Română, Ministerul pentru Societatea Informaţională / Centrul de 
Telecomunicaţii Maramureş – Bistrița Năsăud, Ministerul Economiei, Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Sănătăţii, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază / Agenţia de Protecţie a Mediului Maramureş, 
Oficiu Telecomunicaţii Speciale. 

D. Evaluarea efectelor negative: 
a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: Ministerul Afacerilor Interne / autoritatea 

administraţiei publice locale; 
b) b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: conform responsabilităţilor de 

monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor specifice. 
     
2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea 
A. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: 

a. Ministerul Afacerilor Interne / autorităţile administraţiei publice locale; 
b. Ministerul Educaţiei Naționale prin instituţiile de învăţământ; 
c. Ministerul Sănătăţii; 
d. Mass-media. 

B. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: 
a. asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile administraţiei 

publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi 
riscurilor specifice; 

b. asupra producerii situaţiilor de urgenţă: administratorii obiectivelor sursă de risc sau, 
după caz, administratorii proprietăţilor afectate. 

C. Avertizarea populaţiei: 
a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică: Ministerul Afacerilor 

Interne / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă / Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Maramureş; 

b) prin mass-media: Ministerul pentru Societatea Informaţională / Centrul de 
Telecomunicaţii Maramureş – Bistrița Năsăud, Societatea Română de Radiodifuziune, 
Societatea Română de Televiziune, societăţi private de radioteleviziune, societăţi de presă 
şi internet. 

 
3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor 

a. pentru intervenţie operativă: Ministerul Afacerilor Interne/ Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş; 

b. pentru punerea la dispoziţie, conform legii, a unor resurse materiale şi umane: 
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 

c. asigurarea finanţării măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice: Ministerul 
Economiei, ministerele de resort şi patronatele. 

 
4. Comunicaţii şi informatică 

a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii - informatică pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă: Ministerul pentru Societatea Informaţională / Centrul de 
Telecomunicaţii Maramureş – Bistrița Năsăud; 

b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale / 
Oficiul Telecomunicaţii Speciale; 
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c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii: operatorii de telefonie fixă şi 
mobilă. 

 
5. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor 

a. căutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Afacerilor Interne / 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Maramureş; 

b. stabilizare şi triaj medical: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică / 
Direcţia de Sănătate Publică; 

c. transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice: Ministerul Sănătăţii / 
Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Direcţia de Sănătate Publică Maramureș. 

d. căutarea şi salvarea persoanelor: Serviciile Salvamont / Serviciul Public Salvamont 
Maramureş şi alte servicii de profil; 

 
6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate 

a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale 
statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru, precum 
şi a reşedinţelor puse la dispoziţie: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Afacerilor 
Interne / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş; 

b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Afacerilor Interne / 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş; 

c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General al 
Poliţiei Române / Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei / Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş, Inspectoratul Judeţean de Poliţie; 

d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne / 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş şi fiecare unitate 
administrativ-teritorială locală; 

e) instalarea taberelor de evacuaţi: Afacerilor Interne / Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş; 

f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii; 
g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale / Direcţia pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş şi autorităţile administraţiei publice locale; 
h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii 

/ Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi autorităţile administraţiei publice locale; 
i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul Economiei, Banca Naţională a României / 

Sucursala Maramureş a Băncii Naţionale Române; 
j) evacuarea penitenciarelor, spitalelor, azilurilor de bătrâni: ministerele care au în 

subordine astfel de obiective; 
k) securitatea şi paza zonelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne /Inspectoratul General 

al Jandarmeriei Române şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureş; 
l) controlul circulaţiei: Ministerul Afacerilor Interne /Inspectoratul General al Poliţiei 

Române / Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş; 
m) evacuarea fondului arhivistic naţional: Ministerul Afacerilor Interne / Arhivele 

Naţionale, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului; 
 
7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

a. suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească; 
b. instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naționale; 
c. asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă: Ministerul 

Afacerilor Interne /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş; 
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d. acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii / Direcţia de Sănătate 
Publică Maramureş şi unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi 
organe centrale; 

e. acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România / 
Filiala de Cruce Roşie Maramureş. 

f. asigurarea de medicamente şi instrumentar medical: Ministerul Sănătăţii, Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale/ Direcţia de Sănătate Publică 
Maramureş. 

 
8. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă 

a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină: Ministerul Sănătăţii / 
Direcţia Generală de Sănătate Publică, Direcţia de Sănătate Publică Maramureş  şi 
Inspecţia Sanitară de Stat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor/ Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Maramureş; 

b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină: Ministerul Afacerilor Interne / 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi al 
Judeţului Maramureş; 

c) măsuri profilactice: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor/ Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, 
Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat, 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România / Filiala de Cruce Roşie Maramureş. 

 
9. Localizarea şi stingerea incendiilor 

a. localizarea, limitarea propagării, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor, inclusiv 
a incendiilor în masă: Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş, cu 
forţele şi mijloacele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe şi servicii 
specializate existente; 

b. localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: Ministerul 
Economiei, Ministerul Transporturilor /Autoritatea Rutieră Română şi Ministerul 
Apărării Naționale; 

c. localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale / Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş şi 
autorităţile administraţiei publice locale. 

 
10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 

a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Maramureş; 

b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul 
Afacerilor Interne / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş; 

c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor 
periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în 
coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de agenţi. 

 
11. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi 
altor resurse 

a. elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de 
protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de 
Protecţie şi Pază, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor / Autoritatea 
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Rutieră Română, Ministerul Apărării Naționale/U.M. 01354 Baia Mare şi Serviciul 
Român de Informaţii/ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş; 

b. asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul Afacerilor 
Interne /administraţia publică locală; 

c. stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate, în termen 
de 2 ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile locale, 
după caz; 

d. realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea 
evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor 
/ Autoritatea Rutieră Română; 

e. asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei şi 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

f. supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Ministerul Afacerilor Interne / 
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş; 

g. controlul şi evidenţa auto-evacuării: Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General 
al Poliţiei Române şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Maramureş; 

h. transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în 
situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor / Autoritatea Rutieră Română, Ministerul 
Apărării Naționale/U.M. 01354 Baia Mare şi Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Maramureş; 

i. transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire 
a apelor: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională "Apele 
Române" 

 
12. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi 
amenajările afectate 

a. evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă 
urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în 
Construcţii, Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii/ 
Inspectoratul de Judeţean în Construcţii; 

b. nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă: 
Ministerul Transporturilor / Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Afacerilor Interne / 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Maramureş şi administraţia publică 
locală; 

c. efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările 
afectate: ministerele şi instituţiile publice - la obiectivele din subordine/coordonare. 

 
13. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate 

a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: 
    - în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: 
Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului 
Maramureş şi administraţia publică locală; 
    - ulterior primelor 72 ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 
b) asigurarea apei şi hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş; 
c) verificarea şi asigurarea apei potabile, prepararea şi distribuirea hranei pentru 
persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătăţii / Autoritatea de Sănătate 
Publică, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România / Filiala de Cruce Roşie 
Maramureş; 
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14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 
a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi 

colective: Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureş 
şi autoritatea administraţiei publice locale; 

b) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne /administraţia 
publică locală, Ministerul Educaţiei Naționale, Ministerul Apărării Naționale, Societatea 
Naţională de Cruce Roşie din România / Filiala de Cruce Roşie Maramureş / 
Inspectoratul Şcolar. 

 
15. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi 

a. asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă, 
pentru minim 72 ore: conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi; 

b. asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei; 
c. refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei 

electrice: Ministerul Economiei; 
d. refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor 

naturale: Ministerul Economiei. 
 
16. Efectuarea depoluării şi decontaminării 

a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie: 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice și Agenţia 
Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase / Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgentă al Judeţului Maramureş, Agenţia de Protecţie a Mediului 
Maramureş, Laboratorul Chimie Sanitară şi Toxicologie Industrială; 

b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare 
pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie: 
Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului 
Maramureş; 

c) efectuarea depoluării şi decontaminării: Ministerul Economiei, Ministerul 
Transporturilor / Autoritatea Rutieră Română pentru obiectivele din 
subordine/coordonare şi Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice/ Agenţia de 
Protecţie a Mediului Maramureş; 

d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea 
datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Ministerul Afacerilor Interne 
/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice și Ministerul Sănătăţii /  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului 
Maramureş, Agenţia de Protecţie a Mediului Maramureş; 

e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Ministerul 
Afacerilor Interne / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Maramureş; 

f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare 
pentru realizarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor: Ministerul 
Afacerilor Interne / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Maramureş şi la 
solicitarea organelor locale, personalul din unităţile specializate ale Ministerului 
Apărării Naţionale, cu materialele necesare, puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor 
Interne / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Maramureş; 

g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi 
monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii/ Direcţia de Sănătate 
Publică Maramureş; 

h) efectuarea decontaminării populaţiei: Ministerul Afacerilor Interne şi la solicitarea 
organelor locale, personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării 
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Naţionale/ U.M. 01354 Baia Mare, cu materialele necesare, puse la dispoziţie de 
Ministerul Afacerilor Interne; 

i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural, evaluarea efectelor şi 
realizarea decontaminării: Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgentă al Judeţului Maramureş şi administraţia publică locală; 

j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi păşunilor şi 
evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor: Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor / Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Maramureş / Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş; 

k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului 
Maramureş, U.M. 01354 Baia Mare, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Maramureş; 

l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor, evaluarea efectelor directe şi 
indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării: Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor/ Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Maramureş/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş,; 

m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale: Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş, 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  în colaborare cu 
autorităţile administraţiei publice locale; 

n) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului şi 
depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice / Direcţia 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş şi agenţii poluatori; 

 
17. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice 

a. menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş /Inspectoratul 
General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureş; 
Ministerul Justiţiei /Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

b. menţinerea ordinii publice: consiliile locale prin Poliţia comunitară; 
c. sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Apărării Naționale / U.M. 

01354 Baia Mare; 
d. stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei: Ministerul Public / Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Maramureş. 
 

18. Logistica intervenţiilor 
asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al 
administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate, precum şi pentru 
obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia. 

 
19. Reabilitarea zonei afectate 

restabilirea stării provizorii de normalitate: Ministerul Afacerilor Interne şi celelalte 
ministere (instituţii) pentru obiectivele din coordonare/subordonare sau de sub autoritate, pe 
domeniile de competenţă. 
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20. Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă 
a. acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată: se 

stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Maramureş şi 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 

b. asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10.000 victime, 
prin resursele şi infrastructura proprie, şi peste 10.000 victime prin Mişcarea 
Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România / Filiala de Cruce Roşie Maramureş; 

c. acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, agenţi economici, 
instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice / Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului 
Maramureş  autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale / Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş; 

d. stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială: Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse/ Inspectoratul Teritorial de Muncă; 

e. acordarea asistenţei religioase şi sociale: Ministerul Muncii, Familiei,  Protecției Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice / Inspectoratul Teritorial de Muncă, organizaţiile religioase 
legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii / Direcţia Judeţeană pentru Cultură. 

f. acordarea asistenţei psihologice: Ministerul Sănătăţii / Direcţia de Sănătate Publică 
Maramureş şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România / Filiala de Cruce Roşie 
Maramureş, cu sprijinul Colegiului psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale 
acestora. 

  
4. 1.   Coordonarea acţiunilor de răspuns în cazul producerii inundaţiilor 
1. Primirea informaţiei. 
2. Transmiterea către C.L.S.U., membrii C.J.S.U., subunităţi şi alte instituţii cu atribuţii în 

domeniu a avertizărilor şi prognozelor primite de la Ministerul Mediului.  
3. Informarea I.G.S.U. şi a preşedintelui C.J.S.U. despre situaţia produsă. 
4. Formularea sau înaintarea propunerilor de activare a C.J.C.C.I. (potrivit procedurii specifice). 
5. Convocarea în şedinţă extraordinară a C.J.S.U. 
6. Transmiterea către C.L.S.U. posibil a fi afectate, precum şi către instituţiile cu atribuţii în 

asigurarea răspunsului în caz de inundaţii, a hotărârii C.J.S.U. pentru realizarea măsurilor de 
protecţie şi pregătire a intervenţiei. 

7. Informarea populaţiei despre măsurile întreprinse şi măsurile de protecţie ce trebuie adoptate. 
8. Punerea în aplicare a planului de cooperare cu structurile care asigură funcţii de sprijin. 
9. Primirea de la C.L.S.U. a rapoartelor operative şi  a datelor referitoare la stadiul activării 

centrelor operative. 
10. Primirea rapoartelor operative, centralizarea şi analizarea datelor, în vederea informării CJSU 

şi IGSU. 
11. Intensificarea fluxului informaţional decizional. 
12. Solicitarea şi primirea de la structurile teritoriale de drumuri şi C.F. din 

subordinea/coordonarea M.T.I. şi I.J.P. a datelor privind existenţa unor căi de comunicaţii 
blocate sau avariate 

13. Transmiterea solicitărilor preşedinţilor C.L.S.U., privind declararea „stării de alertă” pe 
raza administrativ-teritorială a unor localităţi sau a judeţului.  

14. Punerea în aplicare a Planului de evacuare în situaţii de urgenţă 
15. Solicitarea sprijinului unor grupări operative. 
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16. Avertizarea şi alarmarea populaţiei ce poate fi inundată sau se află în zone inundabile, în caz 
de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice, pe baza datelor furnizate de 
structurile judeţene din subordinea/coordonarea M.M. sau deţinătorilor de construcţii 
hidrotehnice. 

17. Transmiterea către C.L.S.U. a unor precizări privind supraînălţarea şi consolidarea digurilor 
şi malurilor corespunzător cotelor maxime prognozate, inclusiv privind participarea cu forţe 
şi mijloace. 

18. Primirea datelor privind rezultatul recunoaşterilor, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea 
ordinului de intervenţie;  evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi 
bunurilor; realizarea şi adaptarea la situaţia concretă a dispozitivului de intervenţie; realizarea 
manevrei de forţe şi mijloace. 

19. Realizarea măsurilor necesare prevăzute în planul de intervenţie, pentru: 
- salvarea victimelor; 
- evacuarea şi adăpostirea populaţiei aflate în zonele expuse riscurilor; 
- înlăturarea sau limitarea riscurilor iminente de prăbuşire a unor construcţii;  
- acordarea  asistenţei medicale de urgenţă; 
- deblocarea căilor de acces şi a adăposturilor;  
- participarea la acţiunile de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor, prizelor 

de apă, gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă; 
- punerea la dispoziţie a mijloacelor tehnice necesare  efectuării transporturilor de 

persoane, alimente şi materiale. 
- protejarea personalului şi a bunurilor proprii aflate în zonele expuse riscurilor 

complementare; 
- asigurarea suportului logistic privind amenajarea şi deservirea taberelor pentru sinistraţi; 
- constituirea rezervei de mijloace de protecţie individuală şi colectivă; 
- verificarea şi repunerea în funcţiune a sistemului  de comunicaţii şi informatică; 
- degajarea căilor de comunicaţii necesare transportului materialelor şi accesului 

forţelor şi mijloacelor de intervenţie. 
20. Transmiterea către C.L.S.U.,  a datelor privind restricţiile de consum a apei şi alimentelor în 

anumite zone; 
21. Instituirea unor măsuri suplimentare privind asigurarea cazării persoanelor sinistrate, 

aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate şi acordarea de asistenţă 
medicală. 

22. Informarea populaţiei despre măsurile întreprinse şi măsurile de protecţie ce trebuiesc 
adoptate. 

23. Asigurarea transmiterii informărilor în cadrul C.J.S.U. privind modul de desfăşurare a 
intervenţiilor, forţele şi mijloacele folosite, precum şi a cererilor suplimentare privind 
asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare 

24. Solicitarea/primirea şi centralizarea informaţiilor şi rapoartelor operative furnizate de 
C.L.S.U., S.V.S.U. şi subunităţi pe timpul/la terminarea acţiunilor de intervenţie. 

25. Constituirea la ordinul prefectului  a comisiilor de evaluare a pagubelor produse în urma 
situaţiei de urgenţă. 

 
4.2.  Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice si poluări accidentale. 
1. Primirea informaţiei privind producerea situaţiei de urgenţă şi punerea, după caz, în aplicare 

a Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursuri de apă – 
Maramureş 

2. Solicitarea de la administratorul lucrării hidrotehnice şi C.L.S.U. a informărilor privind 
situaţia operativă. 
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3. Informarea I.G.S.U. şi a  preşedintelui CJSU cu privire la producerea evenimentului. 
4. Analizarea scenariilor furnizate de administratorul lucrării hidrotehnice, identificarea 

obiectivelor potenţial afectabile pentru diferite debite şi luarea măsurilor ce se impun pentru 
protejarea localităţilor şi obiectivelor importante dispuse în aval. 

5. Analizarea, împreună cu reprezentanţii structurilor judeţene ale Ministerului Mediului şi 
administratorul lucrării a oportunităţi alarmării şi înştiinţării populaţiei şi operatorilor 
economici dispuşi în aval. 

6. Activarea C.J.C.C.I. şi coordonarea acţiunilor de intervenţie de către această structură. 
7. Transmiterea către C.L.S.U., a ordinului privind pregătirea în vederea evacuării populaţiei, 

animalelor şi a unor categorii de materiale, precum şi de intervenţie ca urmare a inundaţiilor 
determinate de accidentul la construcţia hidrotehnică. 

8. Transmiterea, către C.L.S.U. a precizărilor privind: 
- instituţiile, operatorii economici, numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se 

evacuează; 
- natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate; 
- zonele şi localităţile în care se executa evacuarea; 
- mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea; 
- locurile de cazare, de aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor, de depozitare a bunurilor 

şi de funcţionare a instituţiilor; 
- măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare; 
- măsuri suplimentare privind asigurarea cazării persoanelor sinistrate, aprovizionarea 

cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate şi acordarea de asistenţă medicală; 
- asigurarea adăpostirii, hrănirii şi acordarea de asistenţă veterinară  animalelor 

evacuate. 
9. Avertizare/alarmarea obiectivelor situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de 

avariere a construcţiilor hidrotehnice, pe baza datelor furnizate de structurile judeţene din 
subordinea/coordonarea M.M., M.A.P.D.R. sau M.Ec., după caz. 

10. Centralizarea şi transmiterea solicitărilor preşedinţilor C.L.S.U. privind declararea „stării de 
alertă” pe raza unor localităţi şi transmiterea acestora preşedintelui consiliului judeţean. 

11. Solicitarea de la C.L.S.U. a necesarului estimat de evacuare a populaţiei şi posibilităţile 
existente pe plan local. 

12. Transmiterea către C.L.S.U. a precizărilor privind autoevacuarea şi evacuarea preventivă a 
oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile, pe baza 
informaţiilor furnizate de structurile judeţene din subordinea/coordonarea M.M.S.C., 
M.A.D.R. sau M.Ec., după caz. 

13. Transmiterea către C.L.S.U. a unor precizări, după cum urmează: 
- asigurarea permanenţei la primării şi operaţionalizarea centrelor operative; 
- verificarea şi actualizarea fluxului informaţional pentru avertizarea-alarmarea 

populaţiei; 
- măsuri de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor, podeţelor, prizelor de 

apă, gurilor de evacuare şi în alte zone critice. 
14. Solicitarea, de la structurile judeţene, a situaţiei privind apariţia unor alte situaţii de 

urgenţă determinate de inundaţiile provocate de accidentele la construcţiile hidrotehnice. 
15. Stabilirea forţelor şi mijloacelor existente în vederea constituiri forţelor de rezervă. 
16. Solicitarea de la instituţiile judeţene descentralizate şi deconcentrate ale ministerelor a 

informaţiilor privind efectele situaţiei de urgenţă determinată de inundaţii provocate de 
accidentele la lucrările hidrotehnice. 

17. Solicitarea de la structurile judeţene abilitate din cadrul C.L.S.U.  a datelor privind 
situaţia locuinţelor afectate sau distruse. 

18. Asigurarea cunoaşterii repartiţiei forţelor şi mijloacelor de intervenţie în zonele afectate. 
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19. Solicitarea/primirea de la structurile teritoriale de drumuri şi C.F. din 
subordinea/coordonarea M.T. şi I.J.P. a datelor privind existenţa unor căi de comunicaţii 
blocate sau avariate. 

20. Asigurarea participării sau punerea la dispoziţie a mijloacelor tehnice necesare efectuării 
transporturilor de persoane, alimente şi materiale în zonele afectate. 

21. Solicitarea, atunci când situaţia o impune, a sprijinului unor grupări operative stabilite de 
I.G.S.U. 

22. Transmiterea către C.L.S.U. a unor precizări privind punerea în siguranţă a bunurilor ce 
nu pot fi evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare. 

23. Transmiterea către C.L.S.U. a informaţiilor furnizate de operatorii economici de profil 
din coordonarea/subordinea M.Ec. şi M.S.I. privind adoptarea deciziei de întrerupere a 
furnizării energiei electrice, gazelor şi asigurarea comunicaţiilor în zonele inundate, 
pentru prevenirea electrocutărilor, a intoxicărilor sau a altor accidente tehnologice. 

24. Acţiuni de evacuare a apei provenite din revărsare, infiltraţii şi din precipitaţii, precum şi 
evacuarea apei din clădirile afectate şi canale tehnologice. 

25. Participarea cu forţe şi mijloace la acţiunile de distribuire a ajutoarelor către populaţia 
afectată. 

26. Participarea cu forţe şi mijloace la acţiunile de aplicare a măsurilor sanitaro-epidemice. 
27. Transmiterea către C.L.S.U.,  a datelor privind restricţiile de consum a apei şi alimentelor 

în anumite zone. 
28. Informarea populaţiei despre măsurile întreprinse şi măsurile de protecţie ce trebuiesc 

adoptate. 
29. Participarea la coordonarea misiunilor de asigurare a apei şi hranei . 
30. Participarea, la solicitare, alături de structurile judeţene ale M.A.I., la acţiunile de 

identificare a victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute. 
31. Solicitarea/primirea şi centralizarea informaţiilor şi rapoartelor operative şi a rapoartelor 

de sinteză furnizate de C.L.S.U. pe timpul / la terminarea acţiunilor de intervenţie. 
32. Constituirea la ordinul prefectului  a comisiilor de evaluare a pagubelor produse în urma 

situaţiei de urgenţă. 
 

MĂSURI CE SE IAU LA ATINGEREA PRAGURILOR CRITICE – LA 
ACUMULĂRILE:  FIRIZA, BODI MOGOŞA, BODI FERNEZIU, TEPLIŢA 
 
Pragul de “ATENŢIE” 

Pentru cazul apariţiei de debite: 
- se instituie supravegherea barajelor cu  personalul de exploatare din obiectivele 
hidroenergetice, precum şi cu personalul cu responsabilităţi în activitatea de 
urmărirea comportării construcţiilor, pentru urmărirea permanentă a nivelelor şi 
debitelor afluente şi evacuate la fiecare acumulare, precum şi pentru executarea de 
manevre; 
- se urmăreşte continuu regimul precipitaţiilor la staţiile meteorologice din bazin 
(dacă creşterea debitelor este datorată precipitaţiilor); 
- se execută – dacă este posibil, pregătirea unor acumulări din aval pentru crearea 
unor volume de atenuare a undelor de viitură; 
- se verifică funcţional dispozitivele de acţionare ale vanelor şi stavilelor la baraje şi 
centrale şi a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică; 
- se convoacă “Celula de urgenţă  pentru situaţii de urgenţă ” a sucursalei, pentru 
analiza situaţiei create şi stabilirea de măsuri; 
- se anunţă SGA Maramureş. 

Pentru cazul depăşirii unor “praguri de atenţie” la aparatura de măsură şi control: 
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- se reface setul de măsurători la întreaga aparatură de personalul laboratorului UCC 
şi se prelucrează şi interpretează imediat datele obţinute; 
- dacă se confirmă depăşirea unor praguri de atenţie, se informează conducerea 
sucursalei, compartimentul UCCH din SC HIDROELECTRICA SA Bucureşti si  
proiectantul de specialitate ISPH Bucureşti, pentru a se stabili măsuri tehnice de 
remediere; 
- se trece la aplicarea programului special de supraveghere a construcţiei în cauză. 

 
Pragul de “ALERTĂ” 

Pentru cazul apariţiei de debite: 
- se aplică măsurile stabilite pentru situaţia de “atenţie”; 
- se anunţă imediat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă “Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş, care stabilesc măsuri legate de avertizarea agenţilor economici şi a 
populaţiei în conformitate cu planurile de apărare întocmite la nivelul fiecărui 
obiectiv sau localitate; se anunţă DEN asupra modificărilor apărute în regimurile de 
funcţionare ale amenajărilor.  
- se pregăteşte sistemul de avertizare – alarmare al S.H. Baia Mare pentru punerea în 
funcţiune de către personalul de exploatare ; 
- se pregătesc mijloacele de avertizare – alarmare ale unităţilor economice şi 
localităţilor, prin grija Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă Maramureş; 
- se mobilizează mijloacele de intervenţie şi mijloacele materiale ale sucursalei 
(proprii sau ale altor agenţi economici, prin convenţie de colaborare) pentru eventuale 
intervenţii în zonele construcţiilor hidrotehnice ce pot fi afectate. Lista materialelor 
existente pentru reparaţii şi închiderea breşelor în cadrul S.H. Baia Mare, este redată 
în volumul II. 

Pentru cazul depăşirii unor praguri de alertă la aparatura de măsură şi control: 
- se aplică măsurile stabilite pentru situaţia de ATENŢIE; 
- se convoacă “Celula de urgenta  pentru situaţii de urgenţă ”  a S.H. Baia Mare, 
pentru analiza situaţiei şi stabilirea de măsuri. 
- se anunţă imediat Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă Maramureş, 
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă “Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş, Direcţia Apelor Someş Tisa, care analizează situaţia şi stabilesc măsuri 
în consecinţă; 
- se pregăteşte sistemul de avertizare – alarmare pentru punerea în funcţiune de către 
personalul de exploatare al S.H. Baia Mare; 
- se pregătesc mijloacele de avertizare – alarmare unităţilor economice şi localităţilor, 
prin grija Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş; 

Pentru pragul de “alertă” nu se impune alarmarea populaţiei decât dacă acest lucru este 
hotărât de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş. 

 
Pragul de “PERICOL” 

Pentru cazul apariţiei unor debite catastrofale pe albie, cât şi pentru cazul depăşirii 
pragurilor de “pericol” la aparatura de măsură şi control. 

- se pune în funcţiune sistemul de avertizare – alarmare al S.H. Baia Mare prin 
acţionare centralizată de la dispeceratul hidroenergetic din cadrul  S.H. Baia Mare în 
funcţie de situaţia de pericol existentă, sau locală prin personalul de exploatare din 
CHE la dispoziţia conducerii S.H. Baia Mare. 
Legat de punerea în funcţiune a sistemului de avertizare – alarmare, se deosebesc 
două situaţii: 
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a) Atunci când pragul de PERICOL se introduce după trecerea prin pragurile de 
ATENŢIE sau ALERTĂ dispoziţia de punere în funcţiune se primeşte de la 
Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, după consultarea factorilor 
interesaţi şi se execută de către S.H. Baia Mare. 
b) Atunci când pragul de PERICOL se impune a fi introdus intempestiv   fără a  
trece prin pragurile de ATENŢIE sau ALERTĂ, situaţie ce poate interveni la 
apariţia pericolului iminent de cedare a unui baraj cu avarierea la 50% sau la 
producerea avariei totale a acestuia, deci când consultarea organelor de decizie 
ar însemna pierderi de timp, decizia se ia de către dispecerul hidrocentrului 
Maramureş, pe baza informaţiilor primite de la personalul de exploatare cu 
informarea ulterioară a conducerii S.H. Baia Mare, a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş şi a ISU Maramureş. 

Listele localităţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Firiza ce pot fi 
afectate în cazul avarierii barajului, pentru cazul cel mai defavorabil, sunt prezentate în 
capitolul III din prezentul plan. Zonele protejate sunt cele ale căror cote topografice depăşesc 
nivelurile maxime ale undei de inundaţie specificate şi în profilul longitudinal al curbei 
suprafeţei libere a undei de  rupere aferentă barajului afectat. 

 
4.3.  Coordonarea acţiunilor de răspuns în cazul producerii de alunecări, cutremure şi 
prăbuşiri de teren 
1. Primirea informaţiei privind producerea situaţiei de urgenţă şi punerea în aplicare a 

prevederilor Planului de apărare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă specifice 
provocate de cutremure şi/sau alunecări/prăbuşiri de teren. 

2. Solicitarea de la C.L.S.U. şi structurile teritoriale descentralizate/deconcentrate sau, după caz, 
în subordinea/coordonarea ministerelor: M.Ec., M.S., I.S.C., M.T., M.M.S.C., M.S.I., 
M.A.D.R., A.N.S.V.S.A., a informaţiilor privind efectele situaţiei de urgenţă determinată de 
alunecarea şi/sau prăbuşirea de teren cu implicaţii asupra infrastructurii reţelelor de transport 
a energiei şi gazelor naturale,  cu următoarele precizări: 

- amploarea şi evoluţia alunecărilor şi prăbuşirilor de teren; 
- persoanele surprinse în medii ostile vieţii; 
- locuinţe şi obiective economice avariate sau distruse; 
- căi de comunicaţii afectate sau posibil a fi afectate; 
- cursuri de apă posibil a fi afectate (blocate, poluate etc); 
- reţele de transport energie electrică, gaze şi/sau de telefonie afectate; 
- suprafeţe agricole şi colectivităţi de animale care au fost sau vor fi afectate în perioada 

imediat următoare. 
3. Informarea I.G.S.U. şi a instituţiei prefectului cu privire la producerea evenimentului. 
4. Solicitarea de la structurile subordonate şi de la C.L.S.U. a rapoartelor operative, 

centralizarea şi analizarea datelor, şi informarea inspectorului general şi Preşedintelui 
C.J.S.U. 

5. Stabilirea forţelor şi mijloacelor care vor participa la intervenţie şi pregătirea acestora pentru 
intervenţie. 

6. Convocarea membrilor C.J.S.U. în şedinţă extraordinară 
7. În funcţie de natura situaţiei create, amploarea şi complexitatea acesteia se activează CJCCI, 

conform procedurilor de activare pe faze astfel: 
-  verde - rutină, personalul este asigurat de Inspectoratul pentru Situaţii Urgenţă 

,,Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureş; 
-  galben - alertă,  personalul este asigurat de Inspectoratul pentru Situaţii Urgenţă 

,,Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureş; 
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-  portocaliu - activare parţială a CJCCI, personalul Inspectoratului pentru Situaţii 
Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureş se suplimentează cu 
reprezentanţi ai instituţiilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

-  roşu - activare totală, CJCCI funcţionează la capacitate maximă, reprezentanţii 
instituţiilor deconcentrate la nivelul judeţului asigură fundamentarea hotărârilor care 
vor fi luate în comitetul judeţean şi ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri. 

8. Centralizarea datelor privind organizarea intervenţiei şi a cererilor privind  sprijinul eşalonului 
superior. 

9. Solicitarea de la structurile locale de drumuri naţionale, judeţene, regionalele C.F., precum şi 
de la I.J.P. a situaţiei privind blocajele pe căile de comunicaţii, ca urmare a devierii 
circulaţiei sau restricţionării acesteia. 

10. Transmiterea către C.L.S.U. din zona afectată a precizărilor privind: 
- asigurarea continuităţii la primăriile din localităţile afectate de producerea unor 

alunecări şi prăbuşiri de teren la exploatări miniere, inclusiv la cele cu implicaţii asupra 
infrastructurii reţelelor de transport a energiei şi gazelor naturale de mare amploare; 

- asigurarea fluxului informaţional-decizional; 
- asigurarea adăpostirii şi hrănirii populaţiei rămase fără locuinţe; 
- alte precizări cu caracter organizatoric. 

11.Centralizarea solicitărilor preşedinţilor C.L.S.U. privind declararea „stării de   alertă”. 
12.Formularea propunerii de solicitare, la nevoie, a unor ajutoare de asistenţă de specialitate din 

partea altor instituţii de specialitate. 
13.Solicitarea de la C.L.S.U. a datelor privind necesarul estimat de evacuare a populaţiei 

sinistrate şi posibilităţile existente în vederea constituirii următoarelor elemente de dispozitiv: 
- raionul de evacuare a victimelor şi sinistraţilor; 
- punctul medical; 
- raionul (locul) de evacuare a bunurilor materiale; 
- raionul de evacuare a animalelor; 
- locul taberei de sinistraţi; 
- punctul de asistenţă tehnică. 

14.Solicitarea, primirea şi transmiterea către C.L.S.U., periodic, a datelor privind: 
- restricţiile de consum a apei şi alimentelor în anumite zone; 
- desfăşurarea acţiunilor de autoevacuare a populaţiei; 
- evacuarea unor categorii de animale şi bunuri; 

15.Informarea populaţiei despre măsurile întreprinse şi măsurile de protecţie ce trebuiesc 
adoptate. 

16.Participarea la coordonarea misiunilor de asigurarea a apei şi hranei (în primele 72 de ore). 
17.Solicitarea/primirea şi centralizarea informaţiilor şi rapoartelor operative furnizate de 

C.L.S.U., S.V.S.U. şi subunităţi pe timpul/la terminarea acţiunilor de intervenţie. 
18.Constituirea la ordinul prefectului  a comisiilor de evaluare a pagubelor produse în urma 

situaţiei de urgenţă. 
 
4.4.   Coordonarea acţiunilor de răspuns în caz de  epidemii, epizootii şi zoonoze 
1. Primirea notificării cu privire la declanşarea unei epizootii pe teritoriul judeţului şi 

diseminarea informaţiilor către structurilor cu atribuţii. 
2. Informarea I.G.S.U. şi a Instituţiei Prefectului cu privire la producerea evenimentului. 
3. Stabilirea forţelor şi mijloacelor care vor interveni potrivit planurilor existente sau la 

solicitarea autorităţilor publice locale. 
4. Convocarea în şedinţă extraordinară a C.J.S.U. şi C.J.C.C.I. dacă este cazul. 
5. Transmiterea către C.L.S.U. posibil a fi afectate, precum şi către instituţiile care gestionează 

o astfel de situaţie de urgenţă hotărârii C.J.S.U., pentru realizarea măsurilor de protecţie şi 
pregătire a intervenţiei. 



JUDEŢUL MARAMUREŞ PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 2016 
 

 111  
 

6. Informarea populaţiei despre măsurile întreprinse şi măsurile de protecţie ce trebuie adoptate. 
7. Punerea în aplicare în părţile specifice a Planului judeţean de management al situaţiilor de 

urgenţă generate de epizootii   
8. Avertizarea populaţiei şi luarea măsurilor specifice pentru limitarea răspândirii epizootiei. 
9. Stabilirea mijloacelor necesare   transporturilor de persoane, alimente şi materiale în zonele 

afectate de epizootii. 
10. Asigurarea schimbului de informaţii cu structurile deconcentrate ale M.S., M.A.I./Direcţia 

Medicală, M.Ap.N., A.N.S.V.S.A., M.T., M.A.E., A.N.R.S.P.S., , S.N.C.R.R. 
11. Întocmirea informărilor către populaţie şi a comunicatelor de presă. 
12. Monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate de către forţele participante, culegerea şi 

centralizarea datelor. 
13. Alimentarea cu apă a filtrelor de dezinfectare, cu autospecialele de intervenţie din dotarea 

inspectoratelor judeţene. 
14. Prin mass-media se vor desfăşura acţiunile de informare a cetăţenilor cu privire la modul de 

comportare la locuinţele individuale şi în colectivităţile umane. 
15. Solicitarea sprijinului Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I., în vederea executării 

cercetării, transportului sau evacuării unor categorii de persoane aflate în dificultate. 
16. Centralizarea solicitărilor preşedinţilor C.L.S.U. privind declarararea „stării de alertă” pe 

raza unor localităţi şi informarea operativă a C.J.S.U. 
17. Solicitarea, primirea şi transmiterea către C.L.S.U., periodic, a precizărilor privind restricţiile 

de consum a apei şi alimentelor în anumite zone sau desfăşurarea unor activităţi ale 
populaţiei. 

18. Intensificarea fluxului decizional-informaţional cu structurile subordonate şi de cooperare. 
19. Solicitarea/primirea şi centralizarea informaţiilor şi rapoartelor operative furnizate de 

C.L.S.U., S.V.S.U. şi subunităţi pe timpul/la terminarea acţiunilor de intervenţie. 
20. Constituirea comisiilor de evaluare a pagubelor produse în urma situaţiei de urgenţă. 

 
4.5.   Coordonarea  acţiunilor de răspuns  în caz de înzăpeziri 
1. Luarea la cunoştinţă despre producerea înzăpezirilor. 
2. Informarea I.G.S.U. şi a Instituţiei Prefectului cu privire la producerea evenimentului. 
3. Punerea în aplicare în părţile specifice a Planului judeţean întocmit în acest sens. 
4. Analiza situaţiei operative din zonele şi localităţile unde s-au produs înzăpeziri. 
5. În funcţie de natura situaţiei create, amploarea şi complexitatea acesteia se activează CJCCI, 

conform procedurilor de activare pe faze astfel: 
- verde-rutină, personalul este asigurat de ISU Maramureş; 
- galben-alertă,  personalul este asigurat de ISU Maramureş; 
- portocaliu - activare parţială a CJCCI, personalul ISU Maramureş se suplimentează cu 

reprezentanţi ai instituţiilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- roşu - activare totală, CJCCI funcţionează la capacitate maximă, reprezentanţii 

instituţiilor deconcentrate la nivelul judeţului asigură fundamentarea hotărârilor care 
vor fi luate în comitetul judeţean şi ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri. 

6. Transmiterea către C.L.S.U. a datelor care fac obiectul informării publice şi avertizarea 
populaţiei despre alte tipuri de risc care se pot manifesta ca urmare a producerii înzăpezirilor. 

7. Participarea alături de forţele cu care se cooperează la executarea misiunilor pentru: 
 asigurarea transportului la spital a persoanelor care necesită dializă şi a femeilor 

însărcinate aflate în zone izolate; 
 evacuarea persoanelor rămase blocate în trafic; 
 deblocarea cursurilor râurilor de  formaţiunile de gheţari; 
 înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea persoanelor, în cazul producerii inundaţiilor 

(ca situaţii de urgenţă complementare); 
 monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă. 



JUDEŢUL MARAMUREŞ PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 2016 
 

 112  
 

8. Menţinerea legăturii de cooperare cu C.L.S.U., precum şi cu structurile descentralizate/ 
deconcentrate, sau după caz, aflate în subordinea/coordonarea M.T., M.S., M.M.S.C., 
M.A.I./D.G.P.R., Poliţia TF şi Poliţia Rutieră. 

9. Solicitarea şi primirea de la structurile judeţene ale S.T.S. şi M.S.I. a datelor privind situaţia 
comunicaţiilor şi necesităţile de sprijin. 

10. Pregătirea rezervelor de forţe şi mijloace, pentru a desfăşura activităţi operative temporare. 
11. Monitorizarea operatorilor economici - surse potenţiale de risc, concomitent cu asigurarea 

stării de operativitate a subunităţilor de serviciu organizate conform legii. 
12. Informarea operativă a I.G.S.U. despre pericolul ori producerea unor situaţii de urgenţă 

complementare. 
13. Solicitarea de zboruri de recunoaştere şi supraveghere, transportul unor efective şi mijloace 

de intervenţie în cazuri de urgenţă, de către Inspectoratul General de Aviaţie, ori pentru 
evacuarea aero-medicală, de urgenţă în baza planurilor de cooperare aprobate de conducerea 
ministerului şi în funcţie de condiţiile  de anotimp şi starea vremii.  

14. Centralizarea solicitărilor preşedinţilor C.L.S.U. privind declararea „stării de alertă” pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale sau a mai multor localităţi şi transmiterea acestora 
preşedintelui C.J.S.U. 

15. Solicitarea de la C.L.S.U. a datelor privind necesarul estimat de cazare temporară a 
persoanelor afectate direct sau indirect de căderi masive de zăpadă şi producerea de polei. 

16. Informarea populaţiei despre măsurile întreprinse şi măsurile de protecţie ce trebuiesc 
adoptate. 

17. Solicitarea  de la structurile judeţene aflate în coordonarea/ subordinea/ autoritatea M.T. a 
rutelor ocolitoare ce vor fi folosite de călători atât pentru traficul rutier cât şi feroviar şi 
solicitarea informării populaţiei prin mass-media. 

18. Solicitarea/primirea şi centralizarea informaţiilor şi rapoartelor operative furnizate de 
C.L.S.U., S.V.S.U., S.P.S.U. şi subunităţi pe timpul/la terminarea misiunilor. 

19. Constituirea de comisii de inventariere şi evaluare a pagubelor produse în urma situaţiei de 
urgenţă.  

 
4.6.  Coordonarea acţiunilor de răspuns în caz de incendii de pădure (fond forestier) 
1. Primirea informaţiei privind izbucnirea unui incendiu la fondul forestier. 
2. Deplasarea la locul intervenţiei a structurilor prevăzute în plan. 
3. Alertarea C.L.S.U./S.V.S.U./structuri teritoriale ale M.A.D.R. în al cărui sector de 

competenţă s-a produs evenimentul   
6. Solicitarea de la C.L.S.U. şi structurile teritoriale ale M.A.D.R. a rapoartelor preliminarii 

privind situaţia operativă. 
7. Informarea I.G.S.U. şi a instituţiei prefectului cu privire la producerea evenimentului 
8. Monitorizarea situaţiei operative şi analizarea scenariilor privind obiectivele potenţial 

afectabile în vederea stabilirii categoriilor de forţe şi mijloace ce pot fi întrebuinţate 
9. Coordonarea forţelor şi mijloacelor proprii stabilite prin planurile de analiză şi acoperire a 

riscurilor, pentru localizarea, limitarea propagării şi stingerea incendiului 
10. Informarea periodică a I.G.S.U./preşedintelui C.J.S.U. cu datele privind situaţia operativă 
11. Elaborarea propunerilor privind activarea C.L.S.U. şi C.J.S.U, după caz. 
12. Intensificarea fluxului informaţional-decizional, în vederea transmiterii de informaţii, 

prognoze şi avertizări către populaţie şi instituţiile publice din zonele afectate de situaţia de 
urgenţă. 

13. Solicitarea şi primirea de la structurile teritoriale de drumuri şi C.F. din 
subordinea/coordonarea M.T. şi I.J.P., a datelor privind existenţa unor căi de comunicaţii 
blocate sau avariate. 

14. Transmiterea către C.J.S.U. a solicitărilor preşedinţilor C.L.S.U. privind oportunitatea 
declarării „stării de alertă” la nivelul unor localităţi. 
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15. Transmiterea cererilor privind suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, în raport 
cu evoluţia situaţiei operative. 

16. Organizarea şi coordonarea, împreună cu structurile M.A.P.D.R., a lucrărilor de amenajare 
necesare limitării propagării incendiului. 

17. Transmiterea unor precizări suplimentare cu privire la stabilirea locului/raioanelor de: 
 evacuare a victimelor; 
 evacuare a bunurilor materiale; 
 amenajare a taberei de sinistraţi/evacuaţi 

18. Coordonarea, împreună cu C.L.S.U. a acţiunilor de evacuare a unor categorii de populaţie şi 
bunuri şi acţiunile de asigurare a subzistenţei persoanelor evacuate 

19. Solicitarea la I.G.S.U. sau după caz la C.J.S.U a unor resurse umane şi materiale 
suplimentare în vederea gestionării situaţiei de urgenţă. 

20. Asigurarea logistică a acţiunilor de intervenţie 
21. Informarea populaţiei despre măsurile întreprinse şi măsurile de protecţie ce trebuie adoptate. 
22. Centralizarea informaţiilor furnizate de structurile deconcentrate ale ministerelor, C.L.S.U., 

S.V.S.U., S.P.S.U. privind măsurile de limitare a efectelor incendiului la fondul forestier. 
23. Solicitarea şi primirea de la structurile teritoriale de drumuri şi C.F. din 

subordinea/coordonarea M.T. şi I.J.P., a datelor privind existenţa unor căi de comunicaţii 
blocate sau avariate. 

24. Stingerea incendiului, regruparea forţelor şi mijloacelor, stabilirea cauzelor care au favorizat 
producerea acestora, restabilirea capacităţii operative. 

25. Solicitarea/primirea şi centralizarea informaţiilor şi rapoartelor operative furnizate de 
C.L.S.U., S.V.S.U., S.P.S.U. şi subunităţi pe timpul/la terminarea acţiunilor de intervenţie. 

26. Constituirea comisiilor de evaluare a pagubelor produse în urma situaţiei de urgenţă. 
 
4.7.  Coordonarea acţiunilor de răspuns în caz de accidente chimice 
1. Primirea informaţiei privind producerea unui accident chimic prin serviciul de urgenţă 112 şi 

solicitarea detaliilor privind: locul producerii, data, împrejurări, primele măsuri luate etc. 
2. Solicitarea informaţiilor suplimentare privind: locul producerii, data, împrejurări, tipul 

substanţei chimice toxice industriale, primele măsuri luate etc. 
3. Informarea IGSU şi a instituţiei prefectului despre situaţia produsă. 
4. Transmiterea semnalelor/indicativelor de alarmare/avertizare a populaţiei, operatorilor 

economici şi subunităţilor proprii ce pot fi afectate. 
5. Alertarea/alarmarea structurilor prevăzute în planurile de cooperare în vederea deplasării la 

locul evenimentului. 
6. Analizarea situaţiei operative şi întocmirea de propuneri în consecinţă, avându-se în vedere 

Planul de intervenţie existent, tipul, cantitatea şi natura substanţelor chimice toxice 
industriale, condiţiile meteo locale, căile de acces, dotarea structurilor de intervenţie. 

7. Constituirea în cadrul C.O.J. a unei celule de răspuns în care să fie cooptaţi şi reprezentanţi 
din cadrul Inspecţiei de Prevenire sau după caz activarea parţială a C.J.S.U / CJCCI. 

8. Prognozarea unor elemente necesare gestionării situaţiei de urgenţă, funcţie de tipul S.C.T.I. 
şi a cantităţii eliberată în atmosferă, dintre care: raza zonelor letale şi de intoxicare  pentru 
populaţia neprotejată, timpul de ajungere a norului contaminat la anumite distanţe faţă de 
locul evenimentului. 

9. Primirea datelor preliminare privind cauzele producerii evenimentului şi a condiţiilor care au 
favorizat evoluţia acestuia. 

10. Primirea datelor privind rezultatul recunoaşterilor, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea 
ordinului de intervenţie;  evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi 
bunurilor; realizarea, şi adaptarea la situaţia concretă a dispozitivului de intervenţie; 
realizarea manevrei de forţe şi mijloace. 
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11. Transmiterea comunicatelor către populaţie şi informarea despre modul de comportare şi 
măsurile urgente necesar a fi adoptate. 

12. Solicitarea resurselor prevăzute în plan după cum urmează: echipamente  şi mijloace de 
protecţie şi detecţie, decontaminatori, puncte de decontaminare, antidoturi, mijloace de 
înştiinţare, capacităţi de spitalizare, surse de alimentare cu apă pentru autospeciale etc. 

13. Transmiterea către C.L.S.U., S.V.S.U., a unor informaţii preliminare. 
14. Asigurarea schimbului de informaţii cu operatorul economic poluator, în vederea furnizării 

de informaţii suplimentare şi a măsurilor întreprinse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă. 
15. Întocmirea raportului preliminar de informare a conducerii I.G.S.U. şi Preşedintelui C.J.S.U 
16. Transmiterea către I.G.S.U. a solicitării preşedintelui C.J.S.U.privind declararea „stării de 

alertă” pe raza administrativ-teritorială a judeţului sau a mai multor localităţi., sau după caz 
a municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia. 

17. Centralizarea datelor furnizate de C.L.S.U. referitoare la: 
- caracteristicile evenimentului şi a zonei prognozate a fi afectată (rază, suprafaţă, 

localităţi, populaţie şi animale surprinse); 
- măsurile de protecţie individuală şi colectivă întreprinse; 
- măsurile de evacuare/autoevacuare întreprinse şi stadiul desfăşurării lor; 
- populaţia contaminată/intoxicată şi măsurile întreprinse; 
- acordarea asistenţei medicale specializate. 

18. Realizarea din punct de vedere organizatoric a măsurilor necesare, în vederea: 
- asigurării protecţiei populaţiei prin adăpostire în adăposturile de protecţie civilă 

prevăzute cu sistem corespunzător de de filtroventilaţie; 
- asigurării protecţiei prin evacuare (autoevacuare) temporară a populaţiei; 
- introducerii restricţiilor de consum a apei, produselor agroalimentare şi furajelor în 

zona contaminată; 
- introducerii restricţiilor de circulaţie şi a unor măsuri de pază şi ordine în zona de 

acţiune a norului toxic; 
- continuării cercetării chimice, a controlului şi supravegherii contaminării în zona de 

raspândire, pe direcţia deplasării norului toxic şi limitele zonei de acţiune a norului 
toxic cu concentraţia letală şi de intoxicare; 

- acordării primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor intoxicate; 
-  scoaterii victimelor de sub acţiunea substanţelor toxice industriale şi transportarea 

acestora la spitale în vederea acordării tratamentului specific; 
- aplicării măsurilor de neutralizare şi de împiedicare a răspândirii substanţelor 

chimice toxice industriale; 
- colectării, transportul si depozitarea materialelor contaminate în vederea micşorării 

sau anulării acţiunii substanţelor toxice.;  
- asigurării protecţiei animalelor, în fermele zootehnice şi gospodăriile individuale din 

zona de acţiune a norului toxic, prin izolare. 
19. Identificarea pe baza datelor primite şi a informaţiilor preliminare privind 

necesitatea/oportunitatea introducerii unor restricţii în consum şi de circulaţie în zonele de 
acţiune a norului contaminat cu S.C.T.I. 

20. Asigurarea schimbului reciproc de informaţii cu unităţile militare aparţinând M.Ap.N şi  
M.A.I. în vederea executării unor misiuni de cercetare, decontaminare, pază, ordine şi 
reglementare acces. 

21. Asigurarea, în permanenţă, a legăturilor de cooperare cu D.S.P., şi structurile judeţene ale  
M.M.S.C. şi A.N.S.V.S.A. în vederea realizării sprijinului reciproc cu informaţii, forţe şi 
mijloace de intervenţie. 

22. Solicitarea/primirea şi centralizarea informaţiilor şi rapoartelor operative furnizate de 
C.L.S.U., S.V.S.U. şi subunităţi pe timpul/la terminarea acţiunilor de intervenţie. 
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23. Constituirea de comisii de inventariere şi evaluare a pagubelor produse în urma situaţiei de 
urgenţă 

 
SECŢIUNEA a 5-a.  INSTRUIREA 
 

La nivel judeţean prin prefectul judeţului, primarii de la localităţi şi conducerile 
operatorilor economici şi ai instituţiilor publice se asigură cunoaşterea de către forţele destinate 
intervenţiei, precum şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune conform planului aprobat de 
analiză şi acoperire a riscurilor, aceasta constituind o obligaţie a acestora. 

După elaborare şi aprobare, planurile de analiză şi acoperire a riscurilor (judeţean / la 
nivel local) se pun la dispoziţie secretariatului tehnic permanent al comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă, iar extrase din „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivel judeţean” se 
transmit celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor 
generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile care le privesc, 
conţinutul planului şi să le aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice. 

Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie. Se realizează, la nivel judeţean,  în cadrul 
instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş şi aprobat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Maramureş. 

Pregătirea personalului din alte structuri decât cele profesioniste se realizează pe baza 
Ordinului Prefectului nr.  96   din  07.03.2016 pentru aprobarea Planului de pregătire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016.  
 Ca formă de instruire, la nivel judeţean se vor desfăşura exerciţii şi aplicaţii în 
zonele/obiectivele cu potenţiale riscuri şi la care vor participa structurile cu atribuţii de 
monitorizare /gestionare a situaţiilor de urgenţă în funcţie de concepţia exerciţiului/aplicaţiei 
planificate. La nivel local, exerciţiile/aplicaţiile planificate se vor desfăşura în zone sau la 
obiective din cadrul unităţii administrativ-teritoriale. 
 
SECŢIUNEA a 6-a.  REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL - 
DECIZIONAL ŞI DE COOPERARE 
 

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, 
detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, 
culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de 
prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. 

Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă 
ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, 
efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte 
operative. 

Primarii,  comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi conducerile operatorilor 
economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile 
centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării 
acţiunilor preventive şi de intervenţie. 

Pentru  asigurarea suportului fizic şi logistic pentru aplicarea măsurilor de prevenire şi 
protecţie a populaţiei, precum şi a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi mediului, în 
cazul iminenţei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor şi 
semnalelor către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a populaţiei se 
aplică elementele sistemul integrat de avertizare şi alarmare. 
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6.1. Fluxul informaţional operativ pentru transmiterea avertizărilor meteorologice şi 
hidrologice 

Informările, atenţionările (COD GALBEN) şi avertizările meteorologice (COD PORTOCALIU, 
COD ROŞU) care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară 
naţională se transmit de către Administraţia Naţională de Meteorologie Centrului operativ pentru 
situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi mass-mediei.  

Informările, atenţionările (COD GALBEN) şi avertizările hidrologice (COD PORTOCALIU, 
COD ROŞU) care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară 
naţională se transmit de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor Centrului 
operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Centrului 
operativ pentru situaţii de urgenţă al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi mass-mediei.  

Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 
transmite, cu maximă operativitate, informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi 
hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice 
periculoase la scară naţională Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru 
Îndrumarea si Controlul Institutiei Prefectului, Centrului Operaţional Naţional din cadrul 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetelor judeţene pentru situaţii de 
urgenţă.  

Comitetul judeţen pentru situaţii de urgenţă Maramureş transmite informările, atenţionările şi 
avertizările meteorologice şi hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene 
meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională, prin intermediul Centrului 
Operaţional al ISU Maramureş, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primării).  

Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice care se emit în cazul producerii de 
fenomene meteorologice periculoase la scară regională se transmit de centrele meteorologice 
regionale (CMR) centrelor operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi 
administraţiilor bazinale de apă (dispecerate/servicii hidrologice/centre de prognoză bazinală).  

În intervalele de valabilitate a atenţionărilor sau a avertizărilor meteorologice care vizează ploi 
importante cantitativ, descărcări electrice şi grindină, ninsori abundente şi viscol, prognoza pe 
regiuni a fenomenului avertizat se actualizează din 3 în 3 ore şi se transmite Centrului operativ 
pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi dispeceratelor 
administraţiilor bazinale de apă.  

Informările, atenţionările şi avertizările hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene 
hidrologice periculoase la scară regională se transmit de administraţiile bazinale de apă centrelor 
operative ale sistemelor de gospodărire a apelor şi de aici centrelor operaţionale ale 
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.  

Centrul operaţional al  ISU Maramureş transmite informările, atenţionările şi avertizările 
meteorologice şi hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi 
hidrologice periculoase membrilor CJSU şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă 
(primării) din zonele potenţial afectabile.   

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a dispune declanşarea sistemelor de 
alarmă existente pe raza localităţii (sirene, clopotul bisericii etc.) pentru avertizarea-alarmarea 
populaţiei din zonele de risc. 
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                                         Complexul de observaţii şi măsurători hidrometrice 
Tempe-
raturi Nr.

crt. 
Râul  Staţia 

hidrometrică 
Nivel Debit 

Aluvi
uni în 
suspe
nsie aer apa 

Precipi- 
taţii 

Nivo-
metrie 

Evapori-
metrie 

Chimism
/ Probe 

apă 

Averti-
zări 

poluări 

Supra-
veghere 
sector 
de râu 

1 Tisa  Valea 
Vişeului 

x     x x x     x x x 

2 Tisa  Sighetu 
Marmaţiei 

x x   x x x     x x x 

3 Vişeu Poiana Borşa x x   x x x x     x x 
4 Vişeu Moisei x x x x x x     x x x 
5 Vişeu Leordina x x x x x x x x   x x 
6 Vişeu Bistra x x x x x x x   x x x 
7 Ţîşla Baia Borşa x x   x x x x     x x 
8 Vaser Vişeu de Sus x x   x x x     x x x 
9 Ruscova Luhei x x   x x x x     x x 
10 Ruscova Ruscova x x   x x x     x x x 
11 Iza Săcel x x x x x x x     x x 
12 Iza Strâmtura x x x x x x x     x x 
13 Iza Vadu-Izei x x x x x x x   x x x 
14 Boicu Dragomireşti x x   x x x x     x x 
15 Botiza Şieu x x   x x x x     x x 
16 Mara Mara x x   x x x x     x x 
17 Mara Vadu-Izei x x x x x x       x x 
18 Cosău Fereşti x x x x x x       x x 

  TOTAL 18 17 8 18 18 14 11 1 7 18 18 
 
6.2.    Sistemul informaţional privind comportarea construcţiilor hidrotehnice 

Sistemul informaţional privind comportarea construcţiilor hidrotehnice furnizează date 
permanente privind parametrii ce caracterizează comportarea construcţiilor, încadrarea acestora 
în domeniul de variaţie prescrise de proiectant. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor 
hidrotehnice se realizează prin măsurători la aparate şi dispozitive de măsură şi control, precum 
şi prin observaţii vizuale efectuate cu frecvenţa stabilită de proiectant. 

Sistemul informaţional privind comportarea construcţiilor hidrotehnice asigură punerea în 
evidenţă cu anticipaţie a unor fenomene a căror evoluţie ar putea pune în pericol stabilitatea 
construcţiilor. Depistarea în fază incipientă a fenomenelor cu evoluţie defavorabilă pentru 
construcţii asigură posibilitatea aplicării măsurilor de oprire a evoluţiei periculoase a acestor 
fenomene, iar în situaţii extreme, când acest lucru nu mai este posibil sistemul oferă informaţii 
pentru luarea deciziei de aplicare a prevederilor planului de alarmare – avertizare. 

 
6.3.    Supravegherea construcţiilor hidrotehnice prin observaţii vizuale 

Observaţiile vizuale au ca scop urmărirea evoluţiei în timp a unor aspecte sau fenomene, 
care pot să apară în exploatarea construcţiilor hidrotehnice şi nu pot fi evidenţiate cantitativ prin 
aparate sau dispozitive de măsură şi control cum sunt: apariţia de fisuri, crăpături, exfolieri sau 
alte forme de degradare a betoanelor, prăbuşiri ale umpluturilor din corpul digurilor, apariţia 
unor căi de infiltraţie prin rosturi sau corpul construcţiilor, degradarea etanşărilor la rosturi etc. 

Constatările făcute prin observaţii vizuale se consemnează zilnic în “Registrul de 
observaţii vizuale” care se găseşte la fiecare amenajare şi servesc pentru urmărirea şi 
interpretarea comportării în timp a construcţiilor. Aspectele şi fenomenele deosebite se 
consemnează în “Jurnalul evenimentelor” întocmite pentru fiecare amenajare. 
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Puterea sirenei asigură o intensitate sonoră de minimum 60 dB pe conturul zonei alarmate 
şi permit ca, din punct de vedere al puterii custice şi al caracteristicii de radiaţie sonoră, să poată 
fi adaptate în mod optim la condiţiile naturale ale locului de amplasare (trepte de putere, 
orientare). Sirenele sunt alimentate la tensiunea de reţea de 220 V şi în paralel de baterii de 
acumulatori caare asigură o funcţionare independentă de minim 7 zile. Sirenele sunt montate pe 
catarge, iar la baza catargului se află dulapul de comandă al acestora. Repertorul este o instalaţie 
radio cu rezervă caldă, destinat să asigure acoperire cu semnal radio în zona de interes. 

Sistemul este comandat prin semnal radio, centrul de comandă fiind amplasat în cadrul 
dispeceratului sucursalei. Sistemul este conectat la un calculator, care prin intermediul unui 
software instalat gestionează şi comandă sistemul. Sistemul poate emite semnal sonor, conform 
semnalelor de alarmă prestabilite, sau semnal voce. 

De asemenea, sistemul poate funcţiona centralizat prin acţionarea tuturor sirenelor din 
cadrul dispeceratului sau după caz, acţionarea fiecărei sirene în parte de la dispecerat sau de la 
locul de amplasare. 
 Sirenele electronice instalate pe teritoriul judeţului sunt prezentate în Anexa nr. 37. 
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CAPITOLUL V 

RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi 
acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planurile de asigurare 
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de 
Comitetul Judeţean (Anexa nr. 39) şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.  

Consiliul Judeţean Maramureş şi consiliile locale prevăd anual, în bugetele proprii, 
fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi 
acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de 
producere/manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de forţe 
şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 
    a)inspecţii de prevenire; 
    b)servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă; 
    c)formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare; 
    d)formaţiuni de protecţie civilă: echipe de căutare-salvare, NBRC şi pirotehnice; 
    e)alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, Salvamont; 
    f)grupe de sprijin. 

Pe lângă tipurile de forţe precizate mai sus, mai acţionează, după caz, în condiţiile legii:  
 forţe şi mijloace din cadrul structurilor de poliţie existente în judeţ; 
 forţe şi mijloace ale subunităţilor de jandarmi din judeţ; 
 structurile poliţiei comunitare; 
 unităţile specializate / detaşamente din cadrul Ministerului Apărării; 
 unităţile pentru asistenţa medicală de urgenţă; 
 organizaţiile neguvernamentale specializate în acţiuni de salvare; 
 unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitar-veterinară; 
 detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi al societăţilor 

comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de 
intervenţie; 

 formaţiunile de voluntari ale societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă 
şi organizaţi în organizaţii neguvernamentale cu activităţi specifice. 
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul: 

 populaţiei şi salariaţilor; 
 formaţiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care 

acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă organizate la 
operatorii economici şi societăţile comerciale în planurile de apărare specifice, elaborate 
potrivit legii. 

 
Resurse umane şi materiale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş 
 Sunt asigurate prin structurile din subordine. 

În zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de 
Băseşti” al Judeţului Maramureş, pentru a interveni în situaţia producerii unor tipuri de riscuri, la 
nivelul judeţului, există următoarele servicii de urgenţă: 
 Servicii de urgenţă profesioniste: 

- Detaşamentul de Pompieri  Căpitan Marchiş Adrian Baia Mare cu o Gardă de Intervenţie  
dislocată în comuna Fărcaşa şi un Punct de Lucru în oraşul Şomcuta Mare 
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- Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei cu o Gardă de Intervenţie dislocată în comuna 
Bogdan Vodă 
- Secţia de Pompieri Vişeu de Sus cu o Gardă de Intervenţie dislocată în oraşul Borşa 
- Pichetul de Pompieri Târgu Lăpuş 

ORGANIZAREA PE SUBUNITĂŢI  I.S.U.  A ZONEI DE COMPETENŢĂ  
RAION DE INTERVENŢIE 

Nr. 
crt. Subunitatea de interventie Nr. de 

locuitori 
Localităţi arondate / 

Servicii voluntare 
Raza 

maximă 
(km) 

Timp 
maxim de 
răspuns 

(min) 

Dotare cu 
autospeciale 

cu apă şi 
spumă  

Detaşamentul de 
Pompieri Căpitan 
Marchiş Adrian Baia 
Mare 

193.138 14 
Baia Mare (fără 
SVSU) 
Baia Sprie 
Tăuţii Măgherăuş 
Seini 
Cavnic 
Cicîrlău  
Recea 
Săcălăşeni 
Copalnic Mănăştur 
Dumbrăviţa 
Şişeşti 
Coltău 
Coaş 
Groşi 

35 35 5 

Garda de Intervenţie 
Fărcaşa 

17.000 5 
Ulmeni 
Sălsig 
Gârdani 
Fărcaşa 
Ardusat 

15 20 2 

1. 

Punct de lucru Şomcuta 
Mare 

14.140 6 
Şomcuta Mare 
Satulung 
Mireşu Mare 
Remetea Chioarului 
Valea Chioarului 
Boiu Mare 

45  1 

2. Detaşamentul de 
Pompieri  Sighetu 
Marmaţiei 

81.962 16 
Sighetu Marmaţiei 
Remeţi 
Săpânţa 
Câmpulung la Tisa 
Sarasău 
Bocicoiu Mare 
Rona de Sus 
Rona De Jos 
Vadu Izei 
Onceşti 

34 34 4 
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Giuleşti 
Bârsana 
Deseşti 
Ocna Şugatag 
Călineşti 
Budeşti 

Garda de Intervenţie 
Bogdan Vodă 

32.821 10 
Săliştea de Sus 
Dragomireşti 
Săcel 
Bogdan Vodă 
Ieud 
Botiza 
Poienile Izei 
Şieu 
Rozavlea 
Strâmtura 

23 23 2 

Secţia de Pompieri 
Vişeu de Sus 

64.845 8 
Vişeu de Sus 
Vişeu de Jos 
Leordina 
Ruscova 
Petrova 
Bistra 
Poienile de sub Munte 
Repedea 
Moisei 1/2 

35 35 3 3. 

Garda de Intervenţie 
Borşa 

31.800 2 
Borşa 
Moisei 1/2 

15 15 2 

4. Pichetul de Pompieri 
Târgu Lăpuş 

33.990 9 
Târgu Lăpuş 
Vima Mica 
Coroieni 
Suciu de Sus 
Cerneşti 
Cupşeni 
Lăpuş 
Groşii Ţibleşului 
Băiuţ 

30 30 2 

 TOTAL 469.696 71  - 21 
Notă : În prezenta situaţie nu sunt incluse cele 6 comune din zona Codrului (Ariniş, Băiţa de Sub 
Codru, Bicaz, Băseşti, Oarţa de Jos, Asuaju de Sus), situate   în raionul de intervenţie al Gărzii 
de Intervenţie nr. 2 Cehu Silvaniei, din cadrul ISU "Porolisum" al judeţului Sălaj. 
 
Resurse umane şi materiale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş 
 Sunt asigurate prin structurile din subordine, în raport de specificul activităţii desfăşurate. 
Valoarea forţelor şi mijloacelor destinate intervenţiilor sunt în conformitate cu „Planul comun de 
intervenţie şi cooperare a unităţilor Ministerul Apărării şi ale Ministerul Afacerilor Interne pentru 
limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Maramureş”. 
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Resurse umane şi materiale din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş 
Sunt asigurate prin structurile din subordine, în raport de specificul activităţii desfăşurate. 

Valoarea forţelor şi mijloacelor destinate intervenţiilor sunt în conformitate cu „Planul comun de 
intervenţie şi cooperare a unităţilor Ministerul Apărării şi ale Ministerul Afacerilor Interne pentru 
limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Maramureş”. 

 
Resurse umane şi materiale din cadrul unităţilor militare din judeţul Maramureş 
 Sunt asigurate prin structurile din subordine, în raport de specificul unităţii şi de dotarea 
acestora, iar valoarea forţelor şi mijloacelor sunt în conformitate cu cu „Planul comun de 
intervenţie şi cooperare a unităţilor Ministerul Apărării şi ale Ministerul Afacerilor Interne pentru 
limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Maramureş”.  
 

Fiecare structură din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş 
are constituite formaţiile de intervenţie pentru sprijinirea Comitetelor Locale pentru Situaţi de 
Urgenţă în caz de inundaţii. 
 

Registrul de riscuri şi capabilităţi al judeţului Maramureş este actualizat la nevoie şi se 
găseşte în Dispeceratul integrat din cadrul ISU Maramureş.  

 
Situaţia Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul Maramureş  

În judeţul Maramureş sunt înfiinţate 75 Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din 
76 localităţi (mai puţin la nivelul municipiului Baia Mare).  

Situaţia Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă care au în dotare autospeciale 
pentru stingere a incendiilor se regăseşte în  Anexa nr. 42. 

Datele de contact ale Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Serviciilor 
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă se regăsesc în Anexa nr. 34. 
 
Evidenţa Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul Maramureş  

În judeţul Maramureş sunt înfiinţate 18  Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă. 
Evidenţa Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă se regăseşte în Anexa nr. 35. 
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CAPITOLUL VI 

 LOGISTICA ACŢIUNILOR 
 

Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
sunt în conformitate cu prevederile din planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de 
autorităţile, instituţiile publice, societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest 
domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 
specifice tipurilor de riscuri. 

Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi 
acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice elaborate, de autorităţi, 
instituţii publice, societatea civilă şi operatori economici, potrivit competenţelor, cu atribuţii în 
acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 
specifice tipurilor de riscuri.  

În situaţia participării forţelor şi mijloacelor aparţinând Ministerului Apărării, asigurarea 
resurselor/bunurilor consumabile necesare desfăşurării activităţilor de intervenţie, îndeosebi cele 
de carburanţi – lubrifianţi pentru tehnica şi mijloacele din dotarea acestora se realizează prin 
grija prefectului judeţului. 

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei 
de urgenţă specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în 
domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 

Asigurarea materială, asigurarea de servicii  şi asigurarea medicală a  forţelor proprii 
fiecărei structuri angajate în acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor se realizează 
prin grija acestora. 

Mijloacele tehnice pentru realizarea comunicaţiilor se asigură de către fiecare structură 
participantă pentru forţele proprii. 

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi 
acoperire a riscurilor se realizează, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetul judeţean/comitetele 
locale pentru situaţii de urgenţă de la municipii/oraşe/ comune. 

Consiliul Judeţean Maramureş şi consiliile locale ale municipiilor/oraşelor/ comunelor 
din judeţ prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-
teritoriale pe care le reprezintă. 
 
La organizarea logisticii trebuie să se ţină seama de: 
- organizarea şi înzestrarea unităţii şi subunităţilor din subordine; 
- normele de consum; 
- nivelul stocurilor de materiale; 
- situaţia sanitară şi epidemiologică a efectivelor; 
- gradul de solicitare a personalului pentru îndeplinirea misiunilor; 
- caracteristicile zonei de competenţă şi ale raioanelor de intervenţie; 
- caracteristicile terenului, condiţiile de timp, anotimp şi meteorologice; 
- gradul de asigurare cu materiale şi aparatură; 
- existenţa, starea şi dispunerea surselor de aprovizionare şi a posibilităţilor de reparaţii; 
- sursele de aprovizionare. 
       Cantităţile de materiale necesare pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie se stabilesc 
după normele de consum existente, după valorile rezultate din calculul forţelor şi mijloacelor şi 
în funcţie de natura obiectivului şi a misiunilor, precum şi de volumul de materiale consumate, 
fără a depăşi cuantumul ordonat de eşalonul superior. 
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       Punctele de asigurare tehnico-materială şi de acordare a primului ajutor medical se dispun în 
apropierea locului intervenţiei, în afara zonelor de pericol, conform deciziei comandantului 
intervenţiei. 
      După caz, resursele pentru logistica acţiunilor de intervenţie pot fi solicitate, cu respectarea 
prevederilor legale, autorităţilor administraţiilor publice locale sau operatorilor economici. 
 
Executarea măsurilor pentru logistica acţiunilor de intervenţie vizează: 
- asigurarea aprovizionării, conservării şi distribuirii hranei, antidotului, echipamentului de 
protecţie a altor materiale; 
-   asigurarea menţinerii în stare de funcţionare şi exploatare a mijloacelor în cadrul punctelor de 
asistenţă tehnică şi realizarea rezervelor de carburanţi şi substanţe de intervenţie; 
-   asigurarea legăturilor cu personalul de la locul intervenţiei, cu forţele cu care se cooperează, 
cu dispeceratele subunităţilor, grupurilor şi inspectoratelor, cu autorităţile locale şi eşalonul 
superior; 
-   asigurarea aprovizionării cu materiale sanitare şi farmaceutice, pentru păstrarea sănătăţii 
personalului, prevenirii apariţiei îmbolnăvirilor şi acordarea ajutorului medical de urgenţă. 
        Exploatarea şi menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie se 
asigură prin executarea la timp a întreţinerilor şi folosirea corectă a acestora, în funcţie de 
destinaţie, caracteristici, performanţe şi misiunea primită. 
        Pe timpul acţiunilor de intervenţie, întreţinerea tehnicii de intervenţie se execută conform 
normelor în vigoare, în volum complet sau parţial, pentru restabilirea sau menţinerea stării de 
operativitate, iar reparaţiile în raport cu numărul subansamblurilor, sistemelor şi mecanismelor 
defecte şi timpul necesar pentru repunerea în stare de funcţionare. 
       Pentru acordarea la timp a asistenţei medicale pe timpul intervenţiei se organizează punctul  
medical avansat. 
      Ajutorul medical de urgenţă se acordă pe timpul intervenţiilor de către personalul medical 
propriu al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de personalul unităţilor sanitare 
din zona de competenţă sau raionul de intervenţie, chemat în sprijin la locul acţiunii. 
       Asigurarea financiară cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în unitate şi subunităţii, în 
conformitate cu dispoziţiile legale şi ordinele comandantului, în vederea realizării în bune 
condiţii a indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli. 
 
Asigurarea logistică a acţiunilor de protecţie - intervenţie 
        Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor 
de intervenţie inclusiv pentru asigurarea asistenţei medicale persoanelor care au avut de suferit şi 
pentru asigurarea condiţiilor de trai sinistraţilor, revine Instituţiei Prefectului, Consiliului 
Judeţean, primăriilor şi Consiliilor Locale. Asigurarea materială, a acţiunilor de înlăturare a 
urmărilor dezastrelor se realizează prin grija Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, 
Consiliilor Locale, agenţilor economici şi prin cereri către operatorii economici, elaborate din 
timp, de către Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Maramureş. 
        Principalele materiale de intervenţie, decontaminatori, carburanţi-lubrifianţi, medicamente 
şi sânge se asigură astfel: 
-  carburanţi, lubrifianţi de la depozitele S.C. PETROM S.A.; 
-  Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare; 
-  sânge de la Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguină Maramureş; 
-  materiale de construcţii de la operatorii economici de profil de pe raza judeţului. 
        Asigurarea medicală a populaţiei afectate, precum şi a personalului formaţiilor participante 
la acţiunile de intervenţie se realizează la spitalele din oraşele şi municipiile judeţului. 
       Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, prevenire şi gestionare a situaţiilor de 
urgenţă specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în 
domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 



JUDEŢUL MARAMUREŞ PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 2016 
 

 125  
 

 
RELAŢIILE TRANSFRONTALIERE ALE JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

 
 Judeţul Maramureş se găseşte la periferia nord-vestică a României, învecinându-se cu 
Ucraina pe o lungime de 163,1 km, la marginea lui nordică. Pe direcţia vest-est, frontiera 
maramureşeană cu Ucraina începe de la semnul  de frontieră 231 aflat la nord de Pasul Huta 
(limita cu judeţul Satu-Mare) până la semnul de frontieră 551 în Preluca Căţelei din bazinul  
Ceremuşului (limita cu judeţul Suceava).  
 Ea este o frontieră  de uscat coborând din Pasul Huta (517 m) până  la vest de localitatea 
Teceu Mic, de unde pe o lungime de 62.4 km ea  urmăreşte cursul principal al râului Tisa  până 
la est de localitatea Valea Vişeului, după care păstrând direcţia est,  urcă până în Vf Stogu (1651 
m) care, în perioada interbelică, funcţiona ca un triplex confinium, aflat la întâlnirea  graniţei 
României cu Cehoslovacia şi Polonia. 
 De la Vf. Stogu, direcţia graniţei se schimbă spre S-E urmărind aliniamente de vârfuri ce 
marchează cumpăna apelor dintre bazinul Tisei şi Prutului, din Munţii Maramureşului, până la 
limita cu judeţul Suceava. 
 Frontiera este amplasată deci pe  o linie orografică  în sectorul ei de uscat suprapunându-se 
peste o parte din frontierele feudale ale Maramureşului dar frontiera de pe râul Tisa este una de dată 
mai recentă (anul 1920) transformând axa de maximă  gravitaţie a întregului Maramureş (culoarul 
Tisei) într-o linie  de discontinuitate,  impusă de regimul de frontieră. 
 Administrativ,  judeţul Maramureş se învecinează cu regiunea  Zakarpatia (107,6km) cu 
regiunea Ivano-Frankivsk (15 km) şi cu regiunea Cernăuţi (40,5 km). 
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