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CAPITOLUL I– DISPOZITII GENERALE

Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective.
1.1. Definiţie:
Planul de analizǎ si acoperire a riscurilor reprezintǎ documentul care cuprinde riscurile
potenţiale identificate la nivel de localitate, mǎsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru
managementul riscurilor respective.
1.2. Scopul:
Scopul P.A.A.R. este acela de a permite autoritǎţilor şi celorlalţi factori de decizie să
facǎ alegerile cele mai bune posibile referitoare la:
-prevenirea riscurilor;
-amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative;
-stabilirea concepţiei si elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
-alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare.
Secţiunea 2. Responsabilitǎţi privind analiza şi acoperirea riscurilor:
1.3. Acte normative de referinţă: Legea nr.481/2004,r1, OMAI nr. 132/2007, Legea
nr.307/2006 r1
1.4. Structuri organizatorice implicate: CLSU şi OMV Petrom SA-ASSET V Moesia
Nord
1.5. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
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 (autorităţi ale administraţiei publice centrale de
specialitate şi locale, inspectoratele teritoriale pentru situaţii de urgenţă, alte organe şi
organisme cu atribuţii în domeniu).
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmește corespunzător unităţii
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, de către comitetul judeţean pentru situaţii de
urgenţă, respectiv de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de către
consiliul judeţean respectiv de către consiliile locale.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmește şi se aprobă în termen de
maxim 60 de zile de la aprobarea de către prefect a “Schemei cu riscurile teritoriale din zona
de competenţǎ” elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ.
Prefectul şi primarii vor asigura condiţiile necesare elaborǎrii planurilor de analizǎ şi
acoperire a riscurilor, având totodatǎ obligaţia stabilirii şi alocǎrii resurselor necesare pentru
punerea în aplicare a acestora, potrivit legii. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţǎ,
prin Centru Operaţional Naţional, asigură pregǎtirea, organizarea şi desfǎşurarea acţiunilor de
rǎspuns, precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzǎtoare tipurilor
de riscuri generatoare de situaţii de urgenţǎ.
Personalul inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţǎ, precum si cel al
celorlalte forţe destinate prevenirii şi combaterii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţǎ,
are obligaţia sǎ cunoascǎ în pǎrţile care îl privesc conţinutul planurilor de analizǎ şi acoperire
a riscurilor şi sǎ aplice, corespunzator situaţiilor de urgenţǎ specifice.
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CAPITOLUL II – CARACTERISTICILE UNITǍŢII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE a localitǎţii Răscăeţi
1. Amplasare geograficǎ şi relief
Comuna Răscăeţi este compusă din două sate : Răscăeţi şi Vultureanca.
Suprafaţa, vecinătǎţi
Aşezarea are o suprafaţă totală de 3472 ha, din care: 110 ha intravilan
166 ha păşuni
15,6 km drumuri
274 ha păduri
Comuna este brăzdată de o reţea de 20 km drumuri săteşti şi 16 km drum asfaltat.
Reţeaua de comunicaţii este structurată astfel: 9.5 km drumuri judeţene - DJ Puntea de
Greci-Slobozia Argeş) ; 2 km drumuri judeţene (Vultureanca-Mozac).
Forme de relief, specifcitǎţi, influenţe
Comuna Răscăeţi este situată în partea de sud-vest a judeţului Dâmboviţa, în zona
centrală a Câmpiei Române, între râurile Neajlov şi Dâmboviţa, având următoarele
coordonate: - 44. 36 latitudine nordică
25. 18 longitudine estică.
Comuna este aşezată în apropierea unor căi de comunicaţie rutiere importante, astfel:
- Autostrada Bucureşti-Piteşti la o distanţă de 8 Km
- DJ 611 Găeşti-Şelaru-Poeni – 5 Km distanţă
- DN 61 Găeşti-Ghimpaţi – 12 km distanţă
- DN 7 Bucureşti-Găeşti-Piteşti – 18 km distanţă.
Caracteristicile pedologice ale solului
Solurile din cuprinsul teritoriului s-au format pe depozite sedimentare aluvionare în luncile
pârâurilor Holboca, Jirnov şi Urlătoarea.
Structura solului zonei studiate cuprinde straturi brune eubazice si mezobazice, însemnând
argile, nisipuri şi pietrişuri Levantine (Pleistocen mediu si superior), finalizându-se cǎtre
suprafaţǎ cu pǎmânt vegetal coeziv şi necoeziv.
Rocile constituente sunt de vârste diferite, de la depozite recente din albiile majore la
depozite din ce în ce mai vechi, în funcţie de depǎrtarea de acestea. Cele mai vechi fiind din
câmpia înaltǎ, alcǎtuite din material greu, argilos, sǎrac în sǎruri şi bogat în oxizi de fier şi
aluminiu. Ca substrat geologic se întâlnesc în adâncime pietrişuri şi bolovǎnişuri rulate,
transportate şi depuse de râuri în cursul lor din zona Montana spre câmpie .
Pe câmpia înaltǎ, într-un timp mai îndelungat, s-au format soluri podzolice. În
condiţiile predominǎrii nete a vegetaţiei lemnoase, cantitatea de humus este mai redusǎ.
Plantele cele mai rentabile pentru acest sol sunt: ovǎzul, mazǎrea, lucerna, porumb, etc.
În funcţie de procesele pedoclimatice şi însuşirile fizico-chimice ale solurilor s-au
identificat urmǎtoarele unitǎţi de sol:
- soluri brune de pǎdure;
- soluri podzolice;
- aluviuni recente;
- soluri aluvionare mediu şi puternic humifere;
- soluri humico-gleice;
- soluri de pantǎ;
- mlaştini.
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2. Caracteristici climatice
- Regim climatic, specificitǎţi, influenţe
Regimul termic este caracteristic zonei temperate de silvo-stepǎ, prezentând totuşi
unele perioade scurte de temperaturǎ medie peste 0° C. Scǎderile bruşte de temperaturǎ din
timpul iernii se datoreazǎ maselor de aer rece venit din nordul continentului şi aerului rece
continental venit din est dinspre câmpia rusǎ.
Temperatura medie anualǎ, de 10,6° C, este favorabilǎ majoritǎţii plantelor de culturǎ
specifice acestei zone.
Vara este relativ cǎlduroasǎ, cu temperaturi uneori foarte ridicate.
Regimul pluvial – media precipitaţiilor anuale înregistrate de staţia Ploieşti este de 588
mm. Şi din acest punct de vedere, teritoriul se aflǎ într-o zonǎ cu condiţii favorabile
dezvoltǎrii plantelor.
Regimul eolian se caracterizeazǎ prin predominarea vânturilor din NE-SV, care
favorizeazǎ producerea unor ploi puţin importante ca duratǎ şi debit, mai ales în perioada
secetoasǎ din timpul verii.
Intensitǎţi deosebite cunosc vânturile din E şi NE, ce provoacǎ în unele cazuri culcarea
la sol a culturilor cu talie înaltǎ. Aceste vânturi sunt secetoase şi în toate anotimpurile
determinǎ schimbǎri bruşte de temperaturǎ.
-

Fenomene meteorologice extreme (furtuni, tornade, etc)

In anii 2007 și 2014 au avut loc cǎderi de precipitaţii în cantitǎţi însemnate, însoţite de
furtuni, care au provocat pagube materiale în rândul cetǎţenilor.
Precipitaţiile abundente din iarna 2009-2010 au dus la creşterea debitelor pârâielor şi
inundarea fântânilor.
În anul 2014 localitatea a fost afectata în cinci rânduri de precipitațiile abundente care
au făcut ca pârâurile Jirnov si Holboca să se reverse.
În vara anului 2010 s-a semnalat pentru prima dată vânt în rafale de tip vârtej care a
produs însemnate pagume materiale, avariind 89 de clădiri, mai ales la partea de acoperiş, şi
garduri.
Anul 2015 a fost marcat de seceta prelungită care a afectat culturile de cereale. Nu s-au
semnalat incendii datorate acestui fenomen.
Anul 2020 a fost marcat de asemenea de seceta prelungită care a afectat culturile de
cereale. Au fost 2 incendii minore de vegetație, fără pagube materiale semnificative.
3. Reţea hidrograficǎ
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul acestei comune, face parte din bazinul
hidrografic al râului Neajlov, principalele cursuri de apǎ fiind:
- Holboca, cu o vale asimetricǎ, cu partea stângǎ dezvoltatǎ normal, iar cea dreapta
trecând direct de la albia majorǎ, printr-un abrupt, la forma de câmpie înaltǎ. Pârâul nu are un
curs permanent, debitul fiind variabil, în funcţie de regimul pluviometric.
- Jirnovul, de asemenea cu debit neconstatnt, este afluent al Holbocăi, vara secând
uneori complet din lipsa unor izvoare din care sǎ se alimenteze.
- Urlătorea, secat complet vara
Nivelul pânzei freatice este întâlnit de la suprafaţǎ în zonele mai joase ale luncii
mijlocii şi pânǎ la 30-40 m adâncime în câmpia înaltǎ. În lunca înaltǎ, apa freaticǎ se întâlneşte
la 10-15 m. Apa pânzei freatice, din punct de vedere al compoziţiei chimice, este sǎracǎ în
sǎruri, potabilǎ şi satisface nevoile populaţiei.
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4. Populaţie
- Numǎrul populaţiei
POPULAŢIA : 2280 din care:
1. Masculin : 1072
2. Feminin : 1208
Adulţi :1130 din care 1.Masculin : 540
2.Feminin: 610
Copii: 581 din care 1.Masculin : 255
2.Feminin : 346
Bǎtrâni : 537 din care : 1.Masculin : 240
2.Feminin : 289
5. Cǎi de transport
-Rutiere (specifitate – ex. Autostrǎzi, naţionale, drumuri judeţene, rute de transport
materiale periculoase, etc).
Drumuri: DCl 87 (Vişina -Răscăeţi) = 2,65 Km
DC 88 = 3 Km
DJ 702F
Distanţa faţǎ de principalele oraşe: TÂRGOVIŞE = 55 Km
PLOIEŞTI
= 120 Km
BUCUREŞTI = 80 Km
PITEŞTI
= 60 Km
BRAŞOV
=170 Km
- Reţele de utilitǎţi
Comuna Răscăeţi dispune în prezent de reţea de distribuţie a energiei electrice, de
telefonie fixǎ şi reţea de distribuţie tv prin cablu.
6. Dezvoltare economicǎ
- Resursele naturale: petrol, gaz metan.
Existǎ resurse deosebite în privinţa materialelor de construcţii – agregate minerale,
vegetaţie forestierǎ.
Societǎţi comerciale: I.I. - 31
P.F.A. - 4
S.C. – 5
I.F. – 64
Agriculturǎ: - suprafaţa agricolǎ totalǎ este de 3078 ha, din care:
- suprafaţǎ arabilǎ = 2903 ha în proprietate privatǎ
Obiective turistice: Lacul Mozac( Mozăceni)
7. Infrastructuri locale
- Consiliul Local Răscăeţi, Şcoala Gimnazială cu clase I-VIII Răscăeţi; Grǎdiniţa
Răscăeţi, Grădinița Drăghineasca, Post Poliţie ; Cǎmin Cultural; Dispensar Medical Uman;
Farmacie.
8. Specific regional
Condiţiile naturale prielnice, aşezarea pe malul pârâului Jirnov, pǎdurile
înconjurǎtoare, solul, au favorizat cultura plantelor şi creşterea animalelor. Comuna dispune de
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unitǎţi de micǎ industrie şi servicii cu posibilitǎţi de dezvoltare, precum şi un bogat efectiv de
animale în gospodǎriile oamenilor şi plantaţii pomicole. Profilul economic dominant al
comunei este agricultura, solurile de bunǎ calitate fiind favorabile marilor culturi: grâu,
porumb, floarea soarelui.
Evenimente culturale cu caracter tradiţional:
- Club sportiv de Fotbal “Petrolul Răscăeţi”.

CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR
GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢǍ
1. Analiza riscurilor naturale
Unele dintre fenomenele meteorologice periculoase au un caracter independent de
anotimp, o altǎ categorie fiind de asemenea condiţionata de anotimpul favorabil producerii lor.
Principalele fenomene meteorologice periculoase sunt: furtuni, valuri de cǎldura excesiva, etc.
a). Fenomene meteorologice periculoase
- Inundaţii
În general inundaţiile sunt fenomene previzibile datoritǎ faptului cǎ de la declansarea
fenomenului pânǎ la propagarea în zonele inundabile din aval de baraje, sau a declanşǎrii
acumulǎrilor de apǎ datorate cǎderilor masive de precipitaţii, existǎ suficient timp pentru
avertizare si alarmare.
Având în vedere lucrările de regularizare care s-au efectuat în urma analizei
inundațiilor din anul 2014, riscul s-a diminuat considerabil.
- furtuni
Manifestate prin vânturi puternice, precipitaţii sub formă de ploaie căzute în cantităţi ce
depăsesc debitul normal, căderi de grindină;
- secetă.
Se manifestată prin lipsa precipitaţiilor şi temperaturilor foarte ridicate;
- îngheţ.
Este provocat de temperaturi foarte scăzute, formarea de poduri si baraje de gheată pe
cursurile apelor, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei, viscol.
b). Incendii de pǎdure
Acţiunile şi mǎsurile de apǎrare împotriva incendiilor în masǎ se organizeaza şi se
desfaşoarǎ în scopul apǎrǎrii vietii şi al asigurǎrii protecţiei populaţiei.
c). Fenomene distructive de origine geologica
- Cutremure
În urma cercetǎrii, s-au delimitat mai multe regiuni seismice ce dau cutremurele
denumite: vrâncene, fǎgǎrǎşene, danubiene, panonice, pontice.
Cutremurele vrâncene sunt cele mai importante, mai ales în ceea ce priveşte frecvenţa
şi intensitatea. Ele se manifestǎ într-o suprafaţǎ epicentralǎ restrânsǎ de cca 2000 km pǎtraţi.
Cutremurele puternice de Vrancea care au produs în acest secol pierderi umane şi materiale
considerabile au avut loc în 1940 şi 1977. În zone epicentrale s-au deschis fisuri profunde,
sǎrituri ale faliilor şi alunecǎri de teren.
Comuna Răscăeţi este încadratǎ la gradul de risc VII-VIII.
2. Analiza riscurilor tehnologice
a). transport prin reţele magistrale. Se pot produce avarii la instalaţiile de prelucrare
şi transport ţiţei ale SC OMV PETROM SA.
b). riscul de poluare a apelor. Distrugerea parţială sau totală a reţelei de transport ţiţei
a SC OMV PETROM SA poate produce poluarea apelor.
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c). eşecul utilităţilor publice. Distrugerea parţială sau totală a reţelelor de energie
electrică, comunicaţie (relee de telefonie), care afectează grav desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor instituţiilor publice locale.
d). Căderi de obiecte din atmosfera sau cosmos – căderi de materiale cosmice,
reprezentate în cea mai mare parte de praf cosmic şi de meteoriţi de dimensiuni mici, care se
aprind şi ard în atmosferă înainte de a ajunge la sol, sau a unor sateliţi artificiali (sau bucăţi din
acestia), care îşi părăsesc orbita datorită unor defecţiuni tehnice, iar recuperarea lor înaintea
intrării în atmosferă este imposibilă.
3. Analiza riscurilor biologice
Epidemii
Numim epidemie rǎspândirea în proporţii de masǎ şi într-un timp scurt a unei boli
transmisibile la oameni, determinând astfel erodarea stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei şi
perturbarea activitǎţilor economice, sociale si de altǎ naturǎ. Declanşarea efectelor
vǎtǎmǎtoare se datoreazǎ acţiunii specifice provocate de agenţii patogeni asupra oamenilor.
Lanţul epidemic: sursa de infecţie, cǎile de transmitere şi omul receptive.
Boli transmisibile: cu poarta de intrare respiratorie, cu poarta de intrare digestivǎ şi
transmise prin vectori şi plǎgi.
Cu poarta de intrare respiratorie: scarlatina, difteria, rujeola, tusea convulsivǎ,
meningita cerebro – spinalǎ, parotidita epidemicǎ şi gripa, SARS COV-II.
Cu poarta de intrare digestivǎ: poliomelita, febra tifoidǎ, deinteria baciliarǎ, holera,
toxinfecţiile alimentare şi hepatita epidemicǎ.
Transmise prin vectori şi plǎgi: tifosul exantematic, malaria, febra galbenǎ, ciuma,
tetanosul.
Anul 2020 a fost marcat de pandemia virusului SARS COV. În comuna Răscăeți s-au
înregistrat 20 de cazuri de infectare și un deces.
Epizotiile reprezintǎ rǎspândirea în proporţii de masǎ în rândul animalelor, a unor boli
infecto-contagioase, unele din ele putând fi transmise şi la oameni prin contactul direct cu
animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animalǎ contaminatǎ. Deţinǎtorii
de animale au obligaţia şi rǎspunderea aplicǎrii mǎsurilor stabilite de organele sanitare –
veterinare pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale precum şi de
asigurarea bazelor materiale şi a codiţiilor organizatorice necesare.
Bolile transmisibile de la animal la om (zoonoze) sunt: bacteriene, virotice şi
parazitare.
Bacteriene: tuberculoza bovinǎ, brucelozǎ, leptospirozǎ, salmonelozǎ, antraxul,
stafilococia şi tetanosul.
Virotice: turbarea, febra aftoasǎ, pesta, leucoza. În anul 2019 au fost înregistrate
primele cazuri de pestă porcină africană la patru gospodării din satul Răscăeți. Populația a fost
informată cu privire la măsurile de prevenire și limitare a efectelor și, în acest fel răspândirea
virusului a fost limitată, neînregistrându-se cazuri noi. În anul 2020 au mai fost două
gospodării la care s-au înregistrat cazuri. S-au izolat imediat și nu s-a răspândit.
Parazitare: trichinoloza, echinocoza, dermatomiceea.
Omenirea se aflǎ sub ameninţarea izbucnirii unei epidemii de gripǎ, care ar putea avea
rezultat milioane de decese. Cel mai mare pericol îl reprezintǎ o combinaţie între virusul gripei
aviare (rǎspânditǎ la pǎsǎri) şi virusul ce provoacǎ gripǎ al om.
S-a ajuns la concluzia cǎ cei doi viruşi, aviar şi uman, se combinǎ intervenind mutaţii
care sǎ declanşeze o pandemie. Acest virus poate fi adus atât de fluxul migrator al pǎsǎrilor cât
si de cel uman, ajungându-se la o extindere a evoluţiilor epidemice pe teritoriul judeţului
Dâmboviţa.
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4. Analiza riscurilor de incendiu
Incendiile de pǎdure iau naştere, în majoritatea cazurilor din neglijenţa oamenilor, rar
provocate de trǎsnete şi datorita autoaprinderii (cele subterane).
Factori care favorizeazǎ incendiul : anotimpul în care izbucneşte acesta, felul
incendiului, condiţiile meteorologice, topografia terenului. Astfel, seceta provoacǎ uscarea
puternicǎ a ierburilor, litierei si resturilor de exploatare, iar vântul intensificǎ arderea si
extinde incendiul. De asemenea, incendiile iau naştere şi se propagǎ mai uşor în pǎdurile pure
de rǎşinoase şi în special spre sfârşitul verii şi începutul primǎverii.
În cazul producerii unui incendiu, intervenţia funcţie de relief, suprafaţǎ, tipul (litiera,
coronament, combinate, doborâturi, subterane) este deosebit de dificilǎ, necesitând un numar
mare de forţe şi mijloace.
Din totalul suprafeţei agricole (3078 ha), avem 218 ha de pǎduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forestierǎ, suprafaţǎ din care foioasele, se poate spune cǎ sunt predominante. Deci,
intervenţia la un astfel de incendiu este deosebit de grea, necesitând funcţie de suprafaţa
afectatǎ si mijloace aeriene. Ea trebuie pregǎtitǎ, organizatǎ şi desfǎşuratǎ cu maximum de
eficienţǎ deoarece incendiile la pǎduri pot avea consecinţe numeroase şi grave – cum ar fi:
-distrugerea litierei, a regenerǎrilor naturale şi a seminţişului;
-arderea ramurilor şi a scoarţei arborilor ceea ce produce uscarea lor;
-carbonizarea tulpinilor arborilor, parţial, ceea ce duce la deformarea acestora;
-arderea materialului lemons exploatat;
-pierderea calitǎţii solului ca urmare a aderii litierii si reducerea umiditǎţii prin lipsa
stratului protector;
-degradarea sau distrugerea florei şi faunei (cuiburi de pǎsǎri, puii unor animale şi
specii de vânat, etc);
-reducerea valorii estetice, economice şi biologice a pǎdurilor;
-distrugerea unor construcţii existente pe teritoriul pǎdurilor (cabane, adǎposturi pentru
animale, etc);
-pierderea vieţilor omeneşti în unele situaţii.
Faţǎ de cele expuse se desprinde concluzia cǎ problemele complexe şi specificul
intervenţiei pentru stingerea incendiilor la pǎduri, impun o organizare şi conducere fermǎ a
acţiunilor, fapt ce se realizeazǎ prin constituirea comandamentelor de intervenţie în fondul
forestier încǎ înaintea producerii unor eventuale incendii.
Se desprinde ca o caracteristicǎ a incendiilor de pǎdure dezvoltarea cu o intensitate pe
o suprafaţǎ mare a acestora, datoritǎ speciilor de rǎşinoase şi foioase, lipsa spaţiilor de
siguranţǎ (rigole), terenul accidentat şi greu accesibil (uneori inaccesibil), lipsa surselor de apǎ
– pe timp de secetǎ chiar inexistenţa acestora, greutǎţi în realizarea legǎturilor radio datoritǎ
zonelor ecranate.
5. Analiza riscului social
Problema sǎrǎciei reprezintǎ efectul de dezagregare socialǎ cu care societatea noastrǎ
se confruntǎ: criminalitatea, coruptia, trafic de fiinţe vii, degradarea habitatului uman,
inhibarea simţului civic, care duc la manifestǎri cu afluenţǎ de public.
Mişcǎrile sociale posibile pot fi organizate în timpul sǎrbǎtorilor religioase importante
(Ziua Paştelui, Ziua Crǎciunului, etc) sau în timpul manifestǎrilor culturale (Ziua
Internaţionalǎ a Muncii – 1 Mai, Ziua Europei – 9 Mai, Ziua Naţionalǎ a României, etc), cât şi
în timpul evenimentelor social-economice (bâlciuri, festivaluri, etc).
6. Zone cu risc crescut
- Clasificarea localitǎţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor
din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscurile specifice.
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- Obiective sursǎ de risc (pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, radiologic, tehnologic,
etc)
Incendii de proporţii sunt fenomene complexe declanşate natural sau artificial, uneori
scǎpate de sub control, în urma cǎrora se produc pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale,
necesitând costuri mari pentru stingerea lor, reabilitarea zonelor afectate (avarierea sau
distrugerea complexelor petroliere, reţelelor electrice, de telecomunicaţii a conductelor
magistrale, distrugerea fondului forestier al culturilor pomicole, avarierea sau distrugerea
construcţiilor de orice fel).

CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1. Concepţia desfǎşurǎrii acţiunilor de protecţie-intervenţie:
Elaborarea concepţiei de desfǎşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constǎ în
stabilirea efectelor şi fazelor de intervenţie, în funţie de evoluţia probabilǎ a situaţiilor de
urgenţǎ, definirea obiectivelor, crearea de scenario pe baza acţiunilor de dezvoltare, a
premizelor referitoare la condiţiile viitoare, selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea
dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea sau transmiterea acesteia la
structurile proprii şi cele de cooperare.
Concepţia acţiunilor de protecţie-intervenţie se stabileşte din timp şi se înscrie în
concepţia generalǎ a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţǎ “Basarab I”, Dâmboviţa şi
cuprinde ansamblul mǎsurilor adoptate şi activitǎţilor desfǎşurate în scopul asigurǎrii
protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi a factorilor de mediu în caz de
rǎzboi sau dezastre.
Concepţia din Planul de Analizǎ şi Acoperire a Riscurilor se aplicǎ în scopul realizǎrii
în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitarǎ a mǎsurilor de intervenţie şi
protecţie.
Mǎsurile stabilite în concepţia de protecţie – intervenţie, se realizeazǎ din timp în
conformitate cu legislaţia în vigoare (Ordinul nr. 132/ 29.01.2007) şi a Schemei cu Riscurile
Teritoriale din zona de competenţǎ a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţǎ “Basarab I”,
Dâmboviţa şi se intensificǎ în situaţii speciale.
De asemenea, concepţia cuprinde mǎsuri specifice privind planificarea, pregǎtirea,
organizarea şi desfǎşurarea acţiunilor de rǎspuns în situaţii de urgenţǎ la localitǎţi, obiective,
instituţii publice, construcţii, aglomerǎri de persoane şi operatori economici sursǎ de risc din
zona de competenţǎ.
Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Desfǎşurarea intervenţiei cuprinde urmǎtoarele:
alertarea şi/sau alarmarea unitǎţii sau a subunitǎţilor 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 si bunurilor;
realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretǎ;
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manevra de forţe;
localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);
înlǎturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);
regruparea forţelor şi a mijloacelor dupǎ îndeplinirea misiunii;
stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia
acestuia;
n. întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
o. retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare prmanentǎ;
p. restabilirea capacitǎţii de intervenţie;
q. informarea inspectorului general/ inspectorului şef/ comandantului şi a eşalonului
superior.
Aceste etape se stabilesc ţinând cont de caracteristicile operative ale zonei de competenţǎ,
centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor obţinute.
Organizarea intervenţiei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţǎ “Basarab I”, Dâmboviţa
pentru acoperirea riscurilor se realizeazǎ într-o concepţie unitarǎ în zone de competenţǎ prin
stabilirea raioanelor de intervenţie a subunitǎţilor, precum şi stabilirea urgenţelor astfel:
II. Garda Vişina cuprinde localitǎţile:
Vişina, Răscăeţi, Şelaru, Fierbinţi, Ulieşti
i.
j.
k.
l.
m.

Secţiunea a 3-a. Fazele de urgenţǎ a acţiunilor.
În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţia
subunitǎţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţǎ “Basarab I”, Dâmboviţa este
organizatǎ astfel:
Urgenţa I – asiguratǎ de Garda de Intervenţie a subunitǎţilor în raionul (obiectivul)
afectat;
Urgenţa a II-a – asiguratǎ de cǎtre subunitǎţile Inspectoratului;
Urgenţa a III-a – asiguratǎ de douǎ sau mai multe unitǎţi limitrofe;
Urgenţa a IV-a – asiguratǎ prin grupǎri operative, dislocate la ordinal inspectorului
general al Inspectoratului General, în cazul unor intervenţii de amploare de lungǎ duratǎ.
a) În urgenţa I, de regulǎ, sunt cuprinse misiunile care trebuie executate de cǎtre structurile
specializate, în scopul prevenirii agravǎrii situaţiei de urgenţǎ, limitǎrii sau înlǎturǎrii, dupǎ
caz, a consecinţelor acestora, şi se referǎ la:
1. deblocarea cǎilor de acces şi a adǎposturilor;
2. limitarea efectelor negative în cazul riscului imminent de prǎbuşire a unor construcţii;
3. salvarea victimelor;
4. acordarea asistenţei medicale de urgenţǎ;
5. descoperirea, identificarea şi paza elementelor de muniţie nefuncţionale sau
neexplodate;
6. limitarea şi înlǎturarea avariilor la reţelele de gospodǎrie comunalǎ;
7. evacuarea şi asigurarea mǎsurilor de adǎpostire a populaţiei şi a sinistraţilor aflaţi în
zonele supuse riscurilor;
8. stingerea incendiilor;
9. decontaminarea personalului, terenului, clǎdirilor şi tehnicii;
10. asigurarea mijloacelor de subzidenţǎ.
b) În urgenţa a II-a se continuǎ acţiunile din urgenţa I, concentrându-se la locul
evenimentului forţe şi mijloace de intervenţie, şi se îndeplinesc toate celelalte misiuni
specifice, pânǎ la terminarea acţiunilor de intervenţie. Acestea se refera la:
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1. dispersarea personalului şi bunurilor proprii în afara zonelor supuse riscurilor
complementare;
2. evacuarea, protejarea şi, dupǎ caz, izolarea persoanelor contaminate;
3. asigurarea suportului logistic privind amenajarea şi deservirea taberelor pentru sinistraţi;
4. constituirea rezervei de mijloace de protecţie individualǎ şi colectivǎ;
5. decontaminarea personalului, terenului, clǎdirilor şi tehnicii, dacǎ situaţia o impune;
6. executarea controlului contaminǎrii radioactive, chimice şi biologice a personalului şi
bunurilor proprii;
7. executarea controlului contaminǎrii surselor de apǎ potabilǎ;
8. executarea controlului sanitaro-epidemic în zonele de acţiune a forţelor şi mijloacelor
proprii;
9. asanarea terenului de muniţia neexplodatǎ, rǎmasǎ în urma conflictelor militare;
10. refacerea sistemului de alarmare şi a celui de comunicaţii şi informaticǎ;
11. controlul şi stabilirea mǎsurilor pentru asigurarea viabilitǎţii unor cǎi de comunicaţie,
pentru transportul şi accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
12. asigurarea mijloacelor de subzidenţǎ;
13. îndeplinirea altor misiuni stabilite prin lege.
Pentru îndeplinirea misiunilor, sunt solicitate conform planurilor de cooperare, forţe şi
mijloace de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, unitǎţi ale
MApN, Serviciile Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţǎ, precum şi forţe şi mijloace
puse la dispoziţie de cǎtre Comitetul Local pentru Situaţi de Urgenţǎ.
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie- intervenţie
Forţele de intervenţie specializate acţioneazǎ conform domeniului lor de competenţǎ,
pentru:
a. salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi
transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente,
medicamente şi materiale de primǎ necessitate;
b. acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum si participarea la
evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;
c. aplicarea mǎsurilor privind ordinea publicǎ pe timpul producerii situaţiei de
urgenţǎ specifice;
d. dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
e. diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clǎdiri cu funcţiuni esenţiale, a
cǎror integritate pe durata cutremurelor este vitalǎ pentru protecţia civilǎ: staţiile de
pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare
care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţǎ, clǎdirile instituţiilor cu
responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţǎ, în apǎrarea şi securitatea
naţionalǎ, staţiile de producere şi distribuire a energiei, garajele de vehicule ale
srviciilor de urgenţǎ, rezervoare de apǎ şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii
de urgenţǎ, clǎdiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase,
precum şi cǎi de transport, clǎdiri pentru învǎţǎmânt;
f. limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţǎ specifice şi înlǎturarea efectelor acesteia
cu mijloacele din dotare.
Secţiunea a 5-a. Instruirea
Pregǎtirea se realizeazǎ conform planului de pregătire al CLSU si al SVSU, funcţie de
nevoile de pregǎtire, tipurile de risc ce pot afecta comuna Răscăeţi, gradul de dotare cu
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mijloace şi materiale, conform Planurilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă ale
CLSU şi SVSU.
Pregătirea se realizează în cadrul CLSU în baza programelor elaborate de ISU
“Basarab I”, Dâmboviţa., conform tematicii aprobate prin ordin al prefectului jud. Dâmboviţa.
Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional – decizional şi de cooperare
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
observǎrii, detectǎrii, mǎsurii, înregistrǎrii, stocǎrii şi prelucrǎrii datelor specifice, alarmǎrii,
notificǎrii, culegerii şi transmiterii informaţiilor de cǎtre factorii implicaţi în acţiunile de
prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţǎ.
Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic superioare
asupra locului producerii unei situaţii de urgenţǎ specificǎ, evoluţiei acesteia, efectelor
negative produse, precum şi asupra mǎsurilor luate, se realizeazǎ prin rapoarte operative.
Primarii, Comitetul Judeţean şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţǎ, precum şi
conducerile operatorilor economici şi instituţiile amplasate în zona de risc, au obligaţia sǎ
asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizǎrilor meteorologice şi
hidrologice, în vederea declanşǎrii acţiunilor preventive şi de intervenţie.

CAPITOLUL V – RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
Alocarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare desfǎşurǎrii activitǎţii de
analizǎ şi acoperire a riscurilor se realizeazǎ, potrivit reglementǎrilor în vigoare, prin
planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţǎ, elaborate de Comitetetul local pentru situaţii de urgenţǎ.
Consiliul local prevede anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea
resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unitatea
administrativ – teritorială , conform Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare.

CAPITOLUL VI – LOGISTICA ACŢIUNILOR
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de
urgenţǎ este stabilită prin planurile de apǎrare specifice elaborate, potrivit legii, de autoritǎţile
administrative locale, instituţiile publice şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu,
conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţǎ specifice
tipurilor de riscuri identificate pe raza comunei.
Forţele şi mijloacele de intervenţie sunt organizate, stabilite, se pregǎtesc din timp şi
acţioneazǎ conform sarcinilor stabilite prin planurile de apǎrare specifice.
Logistica acţiunilor de pregǎtire teoreticǎ şi practicǎ, de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţǎ specifice se asigurǎ de autoritǎţile administrative locale, în raport de
rǎspunderi, mǎsuri şi resurse necesare.
În funcţie de modificǎrile ce vor surveni, Planul de Analizǎ şi Acoperire a Riscurilor
va fi actualizat cu evoluţia situaţiilor din teren.
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