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CAPITOLUL I
Definiție, scop, obiective
Inceputul actualului mileniu gaseste omenirea tot mai vulnerabila la o varietate
de riscuri, generate de calamitati naturale (cutremure, inundatii devastatoare, incendii
alunecari de teren, avalanse, tsunami), accidente tehnologice si amenintari teroriste.
Impactul dezastrelor este foarte sumbru: sute de mii de morti, imense pagube
materiale si culturale.
Pierderile economice, suferintele umane si pierderile de vieti omenesti, produse
de catastrofe, pot fi diminuate printr-o abordare sistematica a pregatirii pentru asemenea
situatii si in special, prin planificarea actiunilor de atenuare a riscurilor asociate.
Necesitatea de a inbunatati managementul riscurilor este astazi recunoscuta pe plan
mondial si este inclusa in agenda de lucru de catre toate organismele responsabile printre
obiectivele de dezvoltare ale acestui mileniu.
Fata de importanta si complexitatea riscurilor contemporane si a mizei economice
subscrise acestora, este esential de a avea o viziune globala asupra riscurilor existente si
a metodelor / mijloacelor de prevenire si de interventie la dispozitie.
Analiza cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelui Judetului Dolj
Romania, Districtul Montana Bulgaria si localitatile Montana – Bulgaria si Motatei –
Romania, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Obiectivele analizei sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea
manifestărilor 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;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate
asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea
planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi
gestionării situaţiilor de urgenţă.

3

CAPITOLUL II
EVALUAREA SI ACOPERIREA RISCURILOR IN JUDETUL DOLJ
SI DISTRICTUL MONTANA
2.1. Caracteristicile unitatiilor administrativ- teritoriale din județul Dolj, România
Amplasare geografică şi relief
Teritoriul judeţului Dolj se întinde între 43o43' şi 44o42' latitudine nordică şi respectiv
22o50' şi 24o16' longitudine estică, fiind străbătut de la nord la sud de râul Jiu, al cărui
nume îl poartă - Doljiu, adică Jiul de Jos.
În ansamblul teritorial al ţării, Doljul are o poziţie sudică – sud vestică, învecinânduse cu judeţele Mehedinţi la vest, Gorj şi Vâlcea la nord, Olt la est şi cu fluviul Dunărea
la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanţă ce constituie o parte din graniţa naturală a
României cu Bulgaria.
Suprafaţa judeţului are o întindere de 7414 km2, ceea ce înseamnă 3,1% din suprafaţa
ţării. Din acest punct de vedere Doljul se situează pe locul 7 între unităţile administrativ
– teritoriale ale ţării, făcând parte din grupa celor 9 judeţe a căror suprafaţă depăşeşte
7000 km2.
Relieful judeţului cuprinde zona de luncă a Dunării, câmpia şi zona de deal, beneficiind
de o climă blândă cu o medie anuală de 11,5°C.
Altitudinea creşte de la 30 la 350 m faţă de nivelul mării, din sudul spre nordul
judeţului, formând un larg amfiteatru deschis înspre soare.
Caracteristici ale solului: cernoziomuri pe cca. 213.144 ha situate în zona din Câmpia
Băileştilor şi a Romanaţilor, soluri brune în zona Cornu, Terpeziţa, Craiova, Robăneşti.
Soluri brun-roşcate de pădure, pe suprafaţa de 160.671 ha situate în vestul judeţului şi
zona nordică şi care coboară în sud până în zona comunelor Calopăr, Dioşti, Unirea.
Soluri nisipoase situate la răsăritul Jiului, la sud de Malu Mare până la Bechet –Dăbuleni,
precum şi în şi zona Ciupercenii Noi – Poiana Mare, de-a lungul Dunării, ca soluri
degradate, cu valoare agricolă slabă, în suprafaţă de 33.000 ha.
Aspecte administrative
În conformitate cu datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, la 1 iulie
2017 populaţia judeţului Dolj (după domiciliu) a fost de 695.104 persoane, din care
383.775 persoane în mediul urban şi 311.329 persoane în mediul rural.
MUNICIPII: 3
• Craiova, reşedinţă de judeţ, cu o populaţie de 303.321 locuitori.
• Calafat, cu o populaţie de 18.188 locuitori.
• Băileşti, cu o populaţie de 19.737 locuitori.
ORAŞE: 4
• Filiaşi, cu o populaţie de 18.269 locuitori.
• Segarcea, cu o populaţie de 7.957 locuitori.
• Dăbuleni, cu o populaţie de 11.970 locuitori.
• Bechet, cu o populaţie de 4.333 locuitori.
COMUNE: 104 (378 sate) – 311.329 locuitori
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Caracteristici climatice
Raportată la clima ţării noastre, integrată în zona sud-est europeană, definită ca
un climat temperat continental cu uşoare influenţe mediteraneene în special în partea de
sud-vest, clima judeţului Dolj este caracterizată ca fiind blândă şi cu un oarecare deficit
de umezeală.
Poziţia si caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de
curbura lanţului muntos carpato-balcanic, determină în ansamblu, o climă mai caldă în
judeţul Dolj, decât în partea centrală şi nordică a ţării, cu o medie anuala de 10-110C.
Iernile, în general, nu sunt aşa de aspre ca în restul ţării. Sunt destul de frecvente
cazurile când, iarna, precipitaţiile atmosferice sunt sub formă lichidă, iar valorile
temperaturii oscilează în jur de 0oC.
Primăverile sunt timpurii datorită advecţiilor de aer cald mediteranean care
produc uneori topirea bruscă a zăpezii şi inundaţii.
Verile sunt destul de calde şi secetoase sau cu deficit de precipitaţii si aceasta
frecvenţă tinde să crească.
Studiile au arătat că în sudul Olteniei temperatura aerului atinge şi depăşeşte 40oC.
Toamnele sunt mai calde şi umede, din aceleaşi motive, uneori trecerea spre iarnă
este bruscă, precipitaţiile se intensifică şi dau al doilea maxim secundar din timpul anului.
În ultimele decenii se observă o încălzire a climei pe fondul căreia se produce o
mare variabilitate climatică, cu anotimpuri de tranziţie scurte, cu treceri bruşte de la un
anotimp extrem la altul şi cu o gamă variată de fenomene climatice de risc, care generează
grave consecinţe pentru mediu şi societate. Aceasta este şi una din cauzele creşterii
variabilităţii climatice.
Principalul risc climatic este legat de împrimăvărarea timpurie deoarece se
produce şi pornirea în dezvoltare a vegetaţiei încă din cursul lunilor de iarnă şi
compromiterea sau distrugerea într-o proporţie mare a culturilor sau livezilor datorită
brumelor târzii care survin în aprilie.
Al doilea mare aspect de risc climatic este legat de inundaţiile de iarnă.
Fenomenele de risc sunt grupate pe sezoane caracteristice astfel:
➢
fenomene climatice de iarnă (răciri masive, inversiuni de temperatură, valuri de
căldură din timpul iernii care produc inundaţii, viscolul, stratul de zăpadă, depuneri
de gheaţă adesea asociate cu ceaţă, burniţă, ploaie, nebulozitate mare, dar şi cu
temperaturi coborâte, cu impact asupra cablurilor aeriene etc.);
➢
fenomene climatice de risc din perioada caldă a anului (valurile de căldură şi singularităţile
termice pozitive, încălziri masive >= 40 C, ploile torenţiale, grindina etc.).
➢
fenomene climatice de risc posibile în tot anul (fenomene de uscăciune şi secetă, exces
de umiditate, aridizare etc.).
Reţea hidrografică
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, subunitate a Administraţiei Bazinale de
Apă Jiu, este gestionarul resurselor de apă din judeţul Dolj şi are în administrare o
reţea hidrografică codificată de 1795 km.
Din punct de vedere al lucrărilor hidrotehnice pentru combaterea inundaţiilor,
S.G.A. Dolj are în administrare 417,63 km îndiguiri, 280,81 km regularizări de albii,
18,06 km apărări de maluri, patru acumulări permanente (Işalniţa, Fântânele, Cornu
şi Caraula) si o acumulare nepermanenta (Prodila).
5

Principalele ape curgătoare aparţin fie bazinului hidrografic Dunăre – Jiu, Balasan,
Desnăţui, Jieţ, fie bazinului hidrografic Jiu – Fratoştiţa, Bâlta, Cârneşti, Brădeşti,
Racoviţa, Argetoaia, Raznic, Amaradia, Tejacu, Prodila, Lumasu, Valea Leului, fie
bazinului hidrografic Olt – Teslui, Geamartălui şi Horezu.
Principalele cursuri de apă sunt Dunărea, Jiul, Amaradia, Desnăţui, Teslui şi
Balasan.
Debitul multianual este de aproximativ 5500 mc /s, iar cel maxim exceptional
inregistrat de aproape 15.800 mc /s (2006). debitele maxime se inregistreaza in lunile
aprilie, mai, iunie, iar debitele minime se inregistreaza in septembrie, octombrie.
Populaţie, Structura demografică
În prezent, asistăm la un pronunţat declin demografic, la o tendinţă de scădere
absolută a populaţiei şi la accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, cu efecte
negative majore pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă, resursele de muncă şi
sistemul de securitate socială a persoanelor vârstnice.
Mişcarea naturală
La 20 octombrie 2011, copii (0-14 ani) deţin o pondere de 14,7 % în totalul populaţiei
stabile a judeţului, populaţia tânără (15-24 ani) reprezintă un procentaj vârstă de 65 ani
şi peste reprezintă 17,7 % din total. Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere
de 1,4 % în totalul populaţiei stabile.
Evoluţia fenomenelor demografice, comparativ cu anii anteriori a avut drept
caracteristică scăderea mortalităţii generale, a mortalităţii infantile şi a natalităţii şi
creşterea divorţurilor.
Căi de transport
Infrastructura
Judeţul Dolj este amplasat de-a lungul unor coridoare TEN-T rutiere, feroviare, aeriene
şi fluviale centrale şi globale, astfel:
 reţeaua TEN-F centrală: Bucureşti-Craiova-Timişoara-Belgrad/AradBudapesta şi Craiova-Calafat-Montana-Sofia;
 reţeaua TEN-F globală: Filiaşi-Simeria;
 reţeaua TEN-T rutieră centrală: Bucureşti-Craiova-Calafat; BudapestaArad-Timişoara-Calafat;
 reţeaua TEN-T rutieră globală: Craiova-Piteşti, Craiova-Filiaşi- Drobeta
Turnu Severin/Deva;
 reţeaua TEN-T fluvială centrală: Fluviul Dunărea şi Portul Calafat;
 reţeaua TEN-T fluvială globală: Portul Bechet;
 reţeaua TEN-T aeriană globală: Aeroportul Internaţional Craiova.
Reţea de căi rutiere – 2434,27 km.
Reţea de căi ferate – 227,6 km (91,1 km electrificată), Craiova fiind
principalul nod feroviar în regiunea Oltenia.
Aeroport Internaţional în Municipiul Craiova.
Două porturi la Dunăre: Calafat şi Bechet - puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria.
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Căi rutiere
Infrastructura rutieră a judeţului constă din:
Drumuri naţionale: 447.756 km, din care 403,285 km din beton asfalt, 44,471 km
beton ciment.
Drumuri judeţene: 1101,300 km, din care 933,644 km cu îmbrăcăminţi asfaltice
uşoare, 151,889 km pietruiţi, iar 15,76 km sunt de pământ;
- Drumuri comunale: 866 km, în creştere cu 28,7% faţă de anul 2007.
- În data de 14 iunie 2013 a fost inaugurat Podul Calafat-Montana, care traversează
Dunărea la km 796, având o lungime totală de 2 km. Circulaţia rutieră se realizează
pe două benzi pe sens, iar între benzi este executat un fir de cale ferată electrificată.
Podul este administrat de S.C. Danube Bridge – Calafat-Montana S.A.
Căi feroviare
Total de 227,6 km, din care electrificate 91,1 km si neelectrificate 136,5 km.
Noduri feroviare:
➢ Craiova: - Craiova – Radomiru - Grozăveşti (OT);
- Craiova – Filiaşi-Gura Motrului (MH);
- Craiova-Robăneşti-Spineni (OT);
- Craiova-Golenţi-Racord Golenţi-Pod Montana.
➢ Golenţi: - Golenţi-Calafat;
- Golenţi-Poiana Mare.
➢ Filiaşi: - Filiaşi-Bungeţel-Tânţăreni (GJ);
- Jiu - HM Jiu
➢ Jiu: - Banu Mărăcine - HM Jiu.
Triaje de cale ferată: Craiova – capacitate de triere/24 h = 3600 vagoane.
Căi de transport aeriene
Aeroportul Craiova:
■
Clasa aeroportului Craiova este 4C ;
■
Capacitate operare aeronave de clasa B + C, cu capacitatea de persoane 500
pasageri / ora ;
■
Trafic mediu in anul 2017 – 447.571 pasageri.
Căi navigabile
Partea de sud a judeţului este străbătută de fluviul Dunărea, pe o lungime de circa
150 km, distanţă ce constituie o parte din graniţa naturală a României cu Bulgaria, între
km fluvial 817,2 amonte comuna Cetate şi km fluvial 665,0 în aval de oraşul Dăbuleni.
Şenalul navigabil românesc are o lăţime cuprinsă între 200 m (Salcia) şi 150 m
(Bechet) şi o adâncime cuprinsă între 3,80 m (Salcia) şi 2,70 m (Bechet).
Două porturi la Dunăre: Calafat şi Bechet, puncte de trecere a frontierei cu
Bulgaria în care se operează transportul de mărfuri şi persoane. De asemenea mai există
şi două porturi neoperabile: Portul Cetate şi Portul Rast.
Infrastructura portuară a fost tranzitată în anul 2014 de un număr de 1188 nave
(Portul Bechet) şi 2792 nave (Portul Calafat), iar în anul 2017 un număr de 278 nave
(transport combustibil) au tranzitat Portul Bechet şi 288 nave (transport combustibil) au
tranzitat Portul Calafat.
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Reţele de conducte magistrale
Conducta magistrală de transport gaze naturale Ø 20", constând în 3 fire paralele,
care străbate nordul judeţului Dolj, cu intrare la Filiaşi, până la Craiova.
Zona de nord-est a municipiului Craiova, precum şi zonele adiacente situate pe
teritoriul administrativ al comunelor Şimnicu de Sus, Mischii, Gherceşti, Pieleşti şi
Cârcea sunt subtraversate de reţeaua de conducte de transport gaze naturale aferentă
depozitului subteran pentru înmagazinarea gazelor naturale aparţinând S.N.G.N.
ROMGAZ S.A.
Conducta magistrală de transport ţiţei Ø 10¾" Gherceşti - Icoana - Cartojani Ploieşti, 17 km fiind în judeţul Dolj.
Zona de nord-vest a judeţului este subtraversată de o reţea de conducte de transport
a ţiţeiului brut exploatat de pe platformele de extracţie Brădeşti şi Vârteju de către S.C.
OMV PETROM S.A. - Zona de Producţie II Oltenia.
Conducte termoficare corespunzătoare celor două termocentrale din judeţ, situate
în Işalniţa, respectiv Craiova.
Conducta de apă Izvarna - Craiova (Şimnic) în lungime de 117 km, compusă din
tuburi de beton armat precomprimat (PREMO) cu diametrul de 1000 mm.
Conducte locale:
- conducta ţiţei Ø 10¾" Vârteju - Rădineşti, 9 km în judeţul Dolj;
- conducta gazolină Ø 4" Craiova - Iancu Jianu, 15 km în judeţul Dolj.
Dezvoltare economică
Zone industrializate/ramuri
La nivelul judeţului Dolj activitatea economico - socială se axează pe următoarele
domenii (sursa: Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Dolj pentru
perioada 2014-2020.):
Industria de automobile (autovehicule şi componente auto) - concernul american
Ford a atras instalarea în zonă a unui număr important de furnizori de componente pentru
producătorul auto (scaune, elemente de caroserie, componente din plastic, sisteme de
exterior, sisteme de evacuare, şuruburi, furtunuri).
Industria energetică – s-a dezvoltat în jurul Termocentralei Işalniţa, a treia ca
mărime din România şi a Termocentralei Craiova II, ambele putând asigura 7-10% din
necesarul de consum de energie electrică al României, precum şi pe cel de energie termică
al municipiului Craiova, funcţionând pe bază de lignit, care este transportat de la minele
din Bazinul Oltenia.
Industria textilă şi a confecţiilor - majoritatea companiilor locale lucrează în
sistem lohn, exclusiv pentru export, dar domeniul a atras şi investitori străini, un exemplu
fiind fabrica de tricotaje de la Calafat.
Industria alimentară - principalele produse ale acestei ramuri sunt cele de morărit
şi panificaţie, de dulciuri şi de îngheţată.
Industria altor mijloace de transport (feroviare) - municipiul Craiova are o
tradiţie de peste 50 de ani în producţia de locomotive electrice şi Diesel, peste 8.000 de
astfel de vehicule fiind realizate la Uzina ”Electroputere” în acest răstimp. Deşi compania
a renunţat la producţia de locomotive, această tradiţie este continuată, inclusiv prin
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dezvoltarea de noi modele, de companii private de la nivel local, care realizează şi lucrări
de modernizare şi de reparaţii pentru vehicule feroviare.
De asemenea, Fabrica de Avioane din municipiul Craiova, cu o tradiţie de peste 40
de ani în industria aeronautică.
Industria de echipamente electrice – este, de asemenea, o ramură tradiţională a
industriei doljene, fiind realizate mai ales motoare, generatoare şi transformatoare
electrice şi maşini electrice rotative.
Alte ramuri cu potenţial ridicat de dezvoltare la nivel local, dar care încă reunesc
un număr relativ restrâns de companii, sunt cea de prelucrare a maselor plastice (cu
precădere tâmplărie PVC), cea de construcţii metalice (hale metalice, diverse articole din
metale), cea de maşini şi echipamente (maşini şi utilaje pentru industria metalurgică),
precum şi cea de materiale de construcţii (prefabricate din beton).
În judeţ funcţionează companii din domeniul construcţiilor civile şi industriale,
drumurilor şi podurilor, al instalaţiilor electro-mecanice, al instalaţiilor de securitate, al
automatizărilor etc., la care se adaugă activităţi conexe precum închirierea de utilaje de
construcţii, de proiectare în construcţii, de reparaţii echipamente, precum şi de producere
de agregate minerale, betoane şi mortare, confecţii metalice şi mobilă.
În mediul urban existau 78,6% dintre agenţii economici, localizaţi în principal în
municipiul Craiova (91,3%), iar în mediul rural ponderea acestora era de 21,4%.
Fondul funciar (terenuri agricole, suprafeţe împădurite)
Suprafaţa fondului funciar al judeţului Dolj este de 741.401 ha, din care 585.136
ha terenuri agricole (suprafaţă arabilă 488.560 ha, 69.356 ha păşuni, 2.976 ha fâneţe,
16.875 ha plantaţii de viţă de vie, 7.368 ha livezi) şi 156.265 ha terenuri neagricole.
Suprafaţa fondului forestier administrat de Direcţia Silvică Dolj este de 59.838 ha,
din care suprafaţa pădurilor este de 56.227 ha.
Creşterea animalelor
Efectivele de animale se prezintă astfel: 32587 bovine), 14702 cabaline, 154656 ovine,
135659 caprine, 106791 porcine. 890201 păsări, 73400 familii de albine, 120819.
Reţele de utilităţi
a) localităţi care beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat sau care au
proiecte în derulare (în diferite faze): 85;
b) localităţi care beneficiază de sistem centralizat de canalizare sau care au
proiecte în derulare (în diferite faze): 52;
c) localităţi care beneficiază de alimentare cu gaze naturale: 11.
Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze naturale: Filiaşi,
Răcarii de Sus, Răcarii de Jos, Tatomireşti, Brădeşti, Moşneni, Beharca, Bogea, Işalniţa,
Craiova, Şimnicu de Jos, Gherceşti, Mlecăneşti. Lungimea totală a reţelei de distribuţie
a gazelor naturale este de 597,6 km.
d) Reţele electrice:
Reţeaua de distribuţie de 110 kV care intră în vestul judeţului la Filiaşi şi se ramifică în
est spre Slatina, CFR Jianca, în sud-vest la Calafat, la sud Nedeia şi Bechet, iar în sud-est
Dăbuleni. Lungimea totală a reţelei este de aproximativ 450 km.
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Influenţe şi riscuri transfrontaliere
Centrala nucleară de la Kozlodui situată la 3 km sud-vest de congruenţa râului Jiu
cu fluviul Dunărea, care prin specificul activităţii poate avea efecte transfrontaliere prin
producerea de accident nuclear sau urgenţă radiologică.
Proiectul „Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situaţii de urgenţă în zona
transfrontalieră a Dunării” contribuie la realizarea obiectivului strategic al Programului
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria şi vizează dezvoltarea unui sistem
integrat comun pentru monitorizarea eficientă şi diminuarea consecinţelor dezastrelor,
de-a lungul Dunării în zona de graniţă.
Una dintre priorităţile Proiectului o constituie armonizarea procedurilor naţionale
de intervenţie şi obţinerea unui set de proceduri standardizate comune (SOP).
De asemenea, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Directoratul
General de Pompieri şi Protecţie Civilă au întocmit Planul de intervenţie comună în
domeniile de competenţă, iar la nivelul judeţului Dolj au fost întocmite Planurile de
intervenţie cu districtele Montana, Montana şi Vratsa şi aprobat Planul de intervenţie cu
Montana.
2.2. Caracteristicile unităților administrativ teritoriale - Montana, Bulgaria
Poziție geografică, limite, suprafață totală
Municipalitatea Montana este situată pe o suprafață de 676,11 km² în nord-vestul
Bulgariei și se învecinează cu următoarele municipalități: la nord - Brusartsi, Medkovets,
Yakimovo și Boychinovtsi, la sud - Chiprovtsi, Georgi Damyanovo, Berkovitsa, la est Krivodol, judetul Vratsa, iar la vest - Rujintsi, judetul Montana. Teritoriul său este
intersectat de principalele drumuri din țară - E 79 (Montana-Sofia-Kulata), și DN Sofia Boichinovtsi. Legăturile cu municipalitățile vecine se realizeaza din punct de vedere:
• economic - schimb de materii prime, materiale;
• transport-comunicare - fluxuri de mărfuri și persoane;
• servicii sociale - situri cu o scară peste municipalitate - educație, știință, cultură,
sănătate, sport;
• servicii administrative - administrația judeteană, instanța, procuratura, serviciile
deconcentrate;
• călătorii de lucru zilnice - cu ocazia angajării în "centrul judetean".
Distanțele către amplasamentele importante de infrastructură sunt: un aeroport
internațional la 100 km distanta, un port pe Dunăre la 49 km distanta, oferind cel mai
ieftin transport atât spre Europa Centrală, cât și spreUcraina si bazinul Mării Negre.
Mun. Montana se află pe autostrada E-79 și pe coridorul european nr. 4, lângă
punctele de trecere a frontierei în România (70 km) și Serbia (55 km).
Relieful și caracteristicile geologice
Relieful municipiului Montana este variat. Partea de nord a municipiului este
situată în Câmpia Dunării, iar în direcția sudică relieful se transformă treptat în munți,
acoperind o parte din Sub-Balcani.
Teritoriul municipalității Montana este împărțit în două zone:
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- partea sud-vestică semi-montană, cuprinzând părți ale terenului din Montana și părți
ale terenurilor din satele Dolna Verenica, Gorna Verenica, Vinishte, Smolyanovtsi și
Belotintsi;
- partea de șes, cuprinzând restul acestor terenuri și terenurile a încă 18 sate arondate
municipiului.
Din punct de vedere geologic, terenul municipiului Montana face parte din
Munții Sub-Balcani și este relativ diversificat. Au fost găsiteroci sedimentare triasice,
jurasice și inferioare: gresie rosie, conglomerate, calcar, marnă, nisip de calcar și altele.
În văile râului Ogosta și afluenților săi există depozite predominant neogene și depozite
aluvionare. Principala structură tectonică este Anticlinalul Montana (între satul Vinishte
și orașul Krivodol), pe care majoritatea cercetătorilor îl atribuie Megaanticlinalului
Belogradchik, care se termină în est la Perclinalul Pastrina. Coasta de sud a anticlinalului
Montana este mai plina, în timp ce nordul este mai erodat.
Minerale utile
În municipiul Montana, mineralele sunt de importanță locală. Predomină
extracția de materiale inerte - balast, nisip (diverse fracții), piatră zdrobită, lut, nisip auriu.
Clima
Din punct de vedere climatic, zona municipiului se încadrează în climatul
temperat continental și în special în regiunea climatică a câmpiilor înalte ale dealurilor
sub-balcanice.
O influență considerabilă asupra formării climei municipiului o are transportul
predominant nord-vestic al maselor de aer puternic transformate, provenind din nordvestul Europei, al maselor de aer continental nord-nord-estic și masele calde de aer
tropical, care penetrează sudul. Se remarcă prin iarnă relativ rece și vară caldă.
Temperatura medie anuală este de 11,9° C, temperatura medie in ianuarie este de 2,0°C,
iar temperatura medie in iulie este de 22,5 ° C. În timpul iernii se observă adesea
inversiuni termice la nivelul solului, asociate cu temperaturi minime scăzute și vreme cu
ceață, iar în timpul verii - secete semnificative. Precipitatiile anuale - 586 mm, sunt sub
media pe țară, cu un maxim la începutul verii (mai - iunie) – 188 mm și cu un minim în
iarna (ianuarie - februarie) - 97 mm. Datorită transportului activ de aer umed și instabil,
precum si datorita convecției termice suplimentare, în a doua jumătate a lunii mai și în
iunie au loc furtuni puternice cu ploi abundente și chiar cu grindină. Stratul de zăpadă
este păstrat în medie în jur de 50 de zile. Prevalează vânturile nordice și nord-vestice,
respectiv 39,2% și 21,9% din timp, cu cea mai mare intensitate pe parcursul semestrului
rece.
Apa și resursele de apă
Apele subterane reprezintă o legătură importantă în volumul apelor din zona în
cauză. Cele mai favorabilecondiții pentru colectarea apelor subterane există în depozitele
aluvionare ale teraselor râurilor și nano-conurilor.
În complexul carstatic Pastrina se formează o cantitate semnificativă de apă
(lacuri), iesind ca izvoare pe marginea crestei. Cele mai importante dintre acestea sunt
cele din satul Palilula – Boichinovtsi, Stubla lângă satul Stubel și altele mai mici în zonele
Rakita, Klisursko, Dulboki, care de obicei seacă în timpul verii.
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Izvorul de carst de lângă mun. Montana este unul dintre cele mai mari din
această parte a țării și are un debit mediu anual de peste 200 de litri pe secundă, dar
arevalori de mai multe ori mai mari, datorită alimentării complexe a barajului Ogosta.
Al doilea cel mai mare rezervor artificial de apa din Bulgaria este situat la 600 m sud
de Montana și colectează apele râurilor Ogosta, Burzia și Zlatica. Bazinul hidrografic are
o suprafață de 948 km2. Masa medie anuală de apă a barajului Ogosta este de 384 milioane
m3, iar volumul total este de 506 milioane m3. Zona este drenată de râurile Ogosta și
Tsibritsa și afluenții acestora. Cele mai proeminente sunt în perioada martie-iunie,
datorită topirii zăpezii și precipitatiilor maxime de primăvară-vară. Precipitațiile
alimentează râurile aici in procent de 35-40%, iar zăpada în procent de 20-30%.
Resursele solului
Tipul peisajului și în special elementul său spațial important - vegetația, este în
mod direct dependent de tipul de rocă formatsub influența diferitelor tipuri de soluri.
Conform zonării geografice a Bulgariei, municipiulMontana se afla în subregiunea
Dunării de Jos și în special în provincia vestica a Dunării de Jos. Aceasta se caracterizează
printr-o diversitate relativ marea solului. In zonă este larg răspândit cernoziomul (comun,
carbonat), solurile comune, solurile tratate, nanoparticulele (bogate și carbonate) și
solurile nisipoase. Solurile sunt fertile, se referă la grupele I și II, insa eroziunea, deflația
și inundarealimiteaza fertilitatea solului. Pe teritoriul municipiului sunt distribuite
cernoziomurile - levigate și carbonate, acoperind aproximativ 80% din total teritoriu.
Cernoziomurile levigate sunt caracterizate printr-o compactizare puternică pe
orizontala și o mare descompunere a carbonaților. Humusul orizontal este bine exprimat
și grosimea lui atinge 45 - 60 cm. Apele subterane sunt la mare adâncime.
Cernoziomurile carbonate au un profil mai mic și un conținut mai scăzut de
humus. Ele se formează pe un strat gros de loess, au un profil de sol ușor diferențiatși o
compoziție mecanică omogenă. Ușor răspândit, în principal pe luncile inundabile și pe
terasele de altitudine joasă ale râurilor Ogosta și Tsibritsa, acest sol contine aluviuni.
Lumea plantelor
Principalele formațiile de plante sunt: stejar de iarnă, stejar, cires, arțar și speciile
de arbuști însoțitoare. Acestea sunt formațiuni cu randament predominant scăzut (bonitate
IV-V). La inaltime mai mare se formează plantațiile de fag, stejar de iarnă, carpen, tei și
specii de arbori și arbuști care îi însoțesc, avand o valoare economică importantă, cu o
productivitate ridicată (I-II). Aspectul pădurii din municipiul Montana este dat de
plantațiile de origine naturală, ocupând 70% din suprafața totală împădurită.
Lumea animalelor
Fauna este reprezentată de aproximativ 53 de specii de mamifere, 11 specii de
amfibieni, 15 specii de reptile și aproximativ 80 de specii de păsări.
Situatia economiei locale
Structura economiei municipale
Municipiul este un important centru economic în judetul Montana, cu tradiții
industriale și potențial de dezvoltare.
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Caracteristica sectorială a economiei municipiului Montana este dominată de
activitățile legate de construcția de mașini, inginerie electrică și prelucrarea produselor
alimentare. Firmele din industria ușoară, industria construcțiilor și industria prelucrătoare
sunt, de asemenea, importante.
Potențialul economic principal este concentrat în principal în Montana, unde sunt
angajatorii mari din municipiu (în oraș funcționează mai mult de 35 de întreprinderi).
Acest lucru determină, de asemenea, concentrarea majorității resurselor de forță de
muncă din oraș și nivelurile mai ridicate ale ocupării forței de muncă. Există o serie de
companii bine dezvoltate și diverse în Montana, care au parteneriate de succes cu
companii internaționale pentru investiții, producție și vânzări.
Municipiul Montana se caracterizează printr-o economie diversă. Aproape toate
industriile majore sunt acoperite.
Municipiul Montana este primul oraș din economia și importanța judetului
Montana în 2012, economia municipală are o cotă de 65,4% din veniturile nete din
vânzări, 41,8% din imobilizările corporale și 55,8% din angajații din jud. Montana.
Potrivit datelor DBM Montana, numărul întreprinderilor active din municipiu este de
2.333 și reprezintă o pondere de 50,3% din totalul întreprinderilor din jud. Montana.
Structura ramificată a economiei
Agricultură și silvicultură (sectorul primar)
Sectorul primar (agrar) este de o importanță extraordinară pentru dezvoltarea
municipiului.
Zonele agricole acoperă 72,4% din teritoriul arondat municipiului, iar zonele
forestiere sunt de 13,4%. Potrivit datelor furnizate de DBM Montana pentru anul 2012,
în acest sector funcționează 95 de societati, care au realizat o producție de 35 336 mii
leva, reprezentand 4,6% din producția municipiului. Sectorul deține 2.6% (41.605 mii
leva) din veniturile nete din vânzări, cu 3.3% (41.605 mii leva) venituri din exploatare și
2.9% (376) salariați. Datele prezentate reprezintă rolul nesemnificativ al sectorului în
economia mun. Montana.
Suprafata agricolă utilizată (SAU) este formată din terenuri arabile, culturi
permanente, pășuni permanente, grădini familiale și zone cu sere. În anul 2011, în
municipiul Montana se află 239 000 de decare sau 16,9% din SAU din judet.
Predominante sunt fermele private cu terenuri relativ mici.
Numărul fermelor din municipiul Montana este de 1900. Suprafața agricolă
utilizată (SAU) a exploatațiilor agricole este de 126 de decare. (1 ha = 10 decare).
Mai mult de jumătate din exploatațiile agricole (1142) au o suprafața agricolă
utilizată intre 0,1 si 5 decare. Există, de asemenea, un număr mare de ferme (15%) cu
SAU de la 5 până la 10 de decare. Totalul exploatațiilor agricole cu SAU intre 0,1 si 10
decare reprezintă 75,2% din totalul fermelor, dar asta inseamna doar 1,4% din SAU. Cele
mai mari exploatații agricole (peste 500 ha) sunt in numar de 76, 89,3% din SAU fiind
concentrate acolo.
Cultivarea plantelor
Municipiul este un producător de cereale și oleaginoase. Se evidențiaza trei
culturi: de grâu, floarea soarelui și porumbul furajer. Acestea ocupă 155.550 de decare.
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După o perioadă de declin, în ultimii ani s-a înregistrat o ușoară creștere a
suprafeței unor livezi (mere, vișine), precum și grâul, porumbul însilozat, rapița. Cea mai
mare scădere este la suprafața ocupata de podgorii, orz și ovăz. Plantele perene ocupă o
suprafață de 900 de decare, din care 300 de decare de fructe (100 de decare de prune și
200 de decare de mere) și podgorii 600 de decare (500 de decare struguri de vin și 100 de
decare struguri de masa). Există condiții prealabile pentru crearea de podgorii noi și
restaurarea viilor vechi, dar infiintarea unui decar de vie este o investiție costisitoare, care
are orentabilitate în medie după aproximativ 13 ani. Producția vegetală este acoperită
numai în ferme private, iar suprafețele mai mari au numai cartofi (120 de decare).
Prezența unui mediu natural conservat și a unei arii ecologice sunt o condiție prealabilă
pentru dezvoltarea agriculturii ecologice.
Culturile principale
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cultura, suprafetele
insamantate
Grau
Orz
Triticale
Rapita
Porumb furajer
Porumb
Floarea soarelui
Ovaz
Cartofi
Tomate
Tutun
Struguri de vin
Struguri de masa
Zmeura
Capsuni
Visine
Cirese
Piersici
Prune
Mere
Total

Municipiul
Montana
79.100
6.500
2.120
5.800
11.200
800
63.450

Judetul
Montana
395.987
45.565
2800
67.576
184.987
2.190
291.890
600
639
130
300
7.118
153
895
330
774
303
28
298
465
1.003.028

120

500
100

100
200
169.990

Ponderea %
20 %
14,3%
75,7%
8,6%
6,1 %
36,5%
21,7%
0,0%
18,8%
0,0%
0,0%
7%
65,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
33,6%
43%
16,9%

Creșterea animalelor
Baza bogată de furaje, tradiția crescătorilor de animale constituie o condiție
prealabilă pentru dezvoltarea zootehniei. Pe teritoriul municipiului Montana principalele
animale sunt: vaci, pasari, porci, oi.
În municipiu sunt înregistrate 187 ferme pentru lapte de vacă, care cuprind 974
vaci de lapte. Cele mai multe dintre acestea sunt fermele din satul Smolyanovtsi - 74 la
număr. Majoritatea fermelor sunt mici, cuprinzând între 2 și 5 vaci.
Silvicultură
Pădurile și zonele forestiere ale municipiului Montana sunt gestionate și
manageriate de către Directia Silvica de Stat ”Montana” (DSS), care poartă numele
orașului Montana, acesta fiind centrul administrativ, sediul și ferma însăși. Suprafața
totală a teritoriilor forestiere din cadrul DSS Montana este de 16.498 ha. In limitele fermei
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intra două localitati - mun. Montana și localitatea Boychinovtsi. Suprafața totală a
pădurilor și a zonelor forestiere din municipiul Montana este de 10 055,1 ha, sau 60,9%
din suprafața DSS "Montana" și 15,0% din teritoriul municipiului. Teritoriile
municipalității acoperă o parte din SubBalcanii de Vest - podisul submontan din Stara
Planina (Muntele Shiroka și Varful Verensko), acoperind satele: Belotintsi, Vinishte,
Voinitsi, Gorna Verenica, Dolna Verenitsa, Klisuritsa, cu o suprafață de 5371,5 ha sau
53,4% din pădurile și zonele forestiere. Celelalte teritorii ale localitatilor se află în
Câmpia Dunării.
Zonele împădurite din cadrul Directiei Silvice de Stat (in decare) existente pe
teritoriul DSS „Montana” variază în perioada 2007-2011, cea mai mare suprafată fiind
împădurita în anul 2008 - 412 decare, iar cea mai mica în anul 2007 - 13 decare. În anul
2011 suprafața împădurită este de 142 de decare.
Conform datelor DSS „Montana”, repartizarea zonelor forestiere în municipiul
Montana pe tipuri de pădure, exprimate în % este urmatoarea:
- răsadurile de transformare în material seminal (seminte) - 64%;
- păduri pitice - 20%;
- conifere – 14,5%;
- paduri inalte cu copaci cu frunze mari – 4%.
Silvicultura reprezintă o rezervă strategică pentru dezvoltarea unor activități
precum turismul, exploatarea forestieră și prelucrarea lemnului, vânătoarea și pescuitul,
utilizarea rațională și ecologică a ierburilor sălbatice, fructelor de pădure și ciupercilor
etc. Dezvoltarea activităților legate de reproducerea, utilizarea și conservarea pădurilor
creează locuri de muncă pentru o parte din populația municipiului.
Industria (sectorul secundar)
Industria este un sector important in structura economiei municipale.
Următoarele date sunt evidente că industriile majore din economia locală sunt industria
prelucrătoare, comerțul și reparația de mașini și motociclete.
Firmele mai mari care apar și sfidează economia municipalității, sunt
reprezentanți ai industriei locale. Cele mai importante și dezvoltate domenii sunt:
construcția de mașini, prelucrarea metalelor și prelucrarea produselor alimentare. Aceste
domenii contribuie la identificarea structurală a întreprinderilor municipalitatii.
Cea mai mare pondere este ocupată de societatile care operează în sectorul
„Comercializarea, repararea autovehiculelor și motocicletelor "- 45,2%, urmate de cele
din sectorul „Industria de prelucrare"- 12,1%. Care au in același timp cea mai mare
contribuție la producție, veniturile din exploatare, precum și în raportul veniturilor nete
din vânzări.
Conform datelor furnizate de DBM Montana, industria prelucrătoare are cea mai
mare pondere în structura economiei locale pe toți indicatorii cheie:
- producția realizată este de 68,2% (523 915 mii leva);
- venituri din exploatare 50,3% (632,680 mii leva);
- venituri nete din vânzări 47,5% (537 196 mii leva);
- angajați 40,1% (5 204 persoane).
Principalele societati care formează dezvoltarea economică sunt situate în orașul
Montana și provin din sectorul industriei de prelucrare. Acestea sunt situate în două zone
industriale. Principala zonă industrială este situată în partea de nord-est a orașului și
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ocupă aproximativ o treime din zona urbană. A doua zonă industrială este semnificativ
mai mică și este situată la est de oraș. Societatile sunt din urmatoarele domenii:
a) Electrotehnica
b) Constructia de masini
c) Prelucrarea lemnului
d) Industria alimentara si a bauturilor este reprezentata de 14 companii
e) Industria textila
f) Industria de incaltaminte
g) Productia de polimeri
h) Fabricarea hartiei si a cartonului
i) Fabricarea metalelor de baza
j) Fabricarea materialelor de constructii
k) Industria ceramica
l) In alte localitati industria este reprezentata de:
-fabrica de ulei floarea – soarelui
-fabrica de produse de lux pentru femei si barbati
- productia de lapte si carne
- productia de produse din beton
- fabrica de prelucrare a mezelurilor
- atelier de tamplarie pentru productia de europaleti si semifabricate
Servicii (sectorul terțiar)
Sectorul serviciilor reprezintă o parte semnificativă a veniturilor generate de
economie și ocuparea forței de muncă în municipiu și este un factor important pentru
îmbunătățirea calității vieții populației în toate localitățile, contribuind astfel la
stabilitatea populatiei si contracararea procesului de depopulare a așezărilor. În anul
2012, sectorul a ocupat o cotă de 71,8% (un nr. de 1839) in randul societăților comerciale
înregistrate, 47,0% din angajați, 16,5% din producția realizata, 39,1% din veniturile din
exploatare, 42,0% din veniturile nete din vânzări.
Segmentul "Comerț, reparații de autovehicule și motociclete" este cel mai
puternic reprezentat, ca rezultate economice și locuri de muncă în sectorul „Servicii”,
respectiv 45,2% din companiile înregistrate în municipiu, 22,7% din angajați, 39,1% din
veniturile din exploatare și 35,2% din veniturile nete din vânzări. În mun. Montana există
mari centre comerciale precum BILLA, KAUFLAND, LIDL, ZORA,
TEHNOMARKET, EUROPA, TECHNOPOLIS.
În sfera serviciilor, există în total 18 reprezentanțe ale tuturor băncilor importante
din Bulgaria, ale căror sucursale se află în principal în partea centrala a orașului.
Dezvoltarea sectorului serviciilor necesită o evaluare a direcțiilor și a formelor
de dezvoltare viitoare.
Investiții și parteneriate public-privat
Ratingul de credit pe termen lung al municipiului Montana este BB - iar pe
termen scurt – В, perspectiva fiind stabilă, în conformitate cu Agenția Bulgară de
Evaluare a Creditelor. Aceasta înseamnă o stare medie și o tendință volatilă de dezvoltare
precum și o pondere scăzută a veniturilor proprii pentru activitățile locale. Acest rating
de credit indică dependența de bugetul central și sensibilitatea ridicată la schimbările
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nefavorabile ale mediului economic. Infrastructura nu este în stare bună, contribuind la
un rating scăzut. Municipiul Montana se află într-o poziție relativ nefavorabilă.
Pe termen scurt, poziția financiară este definită ca medie, dar cota veniturilor
proprii pentru activitățile locale este mică, iar poziția comparativă este nefavorabilă.
Dezvoltarea sferei sociale si a resurselor umane
Dezvoltarea demografică
Dinamica și numărul populației
Potrivit datelor recensământului din 1 februarie 2011, populație permanentă din
Bulgaria se ridică la 7 364 570 locuitori. În comparație cu recensământul din 2001,
populația a scăzut cu 564.570 persoane sau cu (-7,1%). Cauzele fundamentale ale
pierderilor demografice sunt: creșterea naturală negativă și migrația. Aceste procese
negative afectează și așezările municipiului Montana, unde la data de 01.02.2011
populația municipiului era de 53 856 pers.
În perioada dintre cele două recensăminte populația a scăzut în toate așezările
municipiului, ca urmare a unei creșteri negative naturale și mecanice de 7 566 locuitori
sau 12,3% (aproximativ 1,23% în medie pe an).
Caracteristicile etno-demografice ale populației
Auto-determinarea populației din municipiul Montana după etnie la data de
01.02.2011 - persoanele care au beneficiat de dreptul la un răspuns voluntar la problema
autodeterminării etnice, reprezintă 95,9% din populație (51,659 persoane). Grupul etnic
bulgar cuprinde 47 464 persoane - sau 91,9% - declară în mod voluntar autodeterminarea
lor etnică, o medie de 84,8% pe țară. Cota grupului etnic bulgar comparativ cu datele pe
țară este mai mare cu 7,1 puncte procentuale.
Etnia romă este a doua ca mărime. La data de 01.02.2011, există 3 764 de persoane,
în funcție de autodeterminarea etnică, o cotă relativă de 7,3%, cu o medie de 4,9% pe
țară. Etnia romă este concentrată în principal în mun. Montana, 3055 persoane sau 81,2%
din total populația romă. Comunitatea romilor este eterogenă. Se compune din grupuri
separate, care se identifică în mod diferit ca bulgari, turci și romi ș.a.m.d. Persoanele din
grupurile minoritare locuiesc în cartiere separate, care se caracterizează prin:
infrastructură slabă, care în unele locuri lipsește, prezența construcțiilor ilegale, sărăcie,
educație scăzută, abandon școlar, nivelul scăzut al asistenței medicale, șomajul ridicat,
lipsa evenimentelor sportive și facilităților pentru implementarea acestora. Existența unor
condiții sanitare și igienice proaste creează premise pentru răspândirea bolilor epidemice.
Acest lucru se datorează acumulării prelungite a mai multor factori, care în cele din urmă
au dus la o deteriorare a condițiilor de viață și a inegalităților sociale.
Educație
Infrastructura de învățământ din municipiul Montana este reprezentată de
învățământul preșcolar și învățământul general (inclusiv învățământul liceal). Educația
din municipiu se caracterizează prin faptul că este preponderent de natură publică
(învățământ de stat). În prezent, nu există unități școlare finanțate de sectorul privat.
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Date privind sistemul de învățământ din municipiul Montana
Indicator
Gradinite – total
Educatori
Copii
Gradinite – cu program prelungit
Educatori
Copii
Unitati de invatamant – total
Scoli generale
Licee profesionale
Colegii profesionale cu studii postliceale
Profesori pe tipuri de unitati scolare – total
Profesori la scoli generale
Profesori in scoli si scoli profesionale
Nr total elevi dupa tipul unitatiilor scolare
Elevi la scolile generale
Elevi la liceele profesionale (grad III)
Elevi la colegii profesionale postliceale
Elevi la scolile profesionale (grad II)
Elevi la scolile profesionale (grad I)

2011-2012
12
135
1752
12
133
1715
21
15
5
1
517
368
147
6729
4877
1383
20
427
22

2012-2013
12
133
1752
12
133
1752
21
15
5
1
486
346
6565
4749
1468
18
312
18

2013- 2014
12
133
1782
12
133
1782
19
15
4
1
465
338
127
6286
4656
1509
121
-

Sănătate
Infrastructura de sănătate din municipiul Montana este reprezentată de spitale și
ambulatoriu de specialitate.
Date privind sănătatea în municipiul Montana
Indicatori
Unitati sanitare si de asistenta medicala
Spitale – total
Paturi
Spitale multiprofil
Paturi
Spitale specializate
Paturi
Spitale cu ingrijire in ambulatoriu – total
Paturi
Centre de consultare – diagnosticare
Paruri
Centre medicale
Paturi
Laboratoare medico diagnostice / tehnice
Stomatologie
Alte unitati sanitare si de asistenta medicala
Paturi
Personal medical la data de 31.12.
Medici – total
Inclusiv medici de medicina generala
Medici stomatologi
Specialisti asistenta medicala
Pediatrie si copii in pediatrie
Pediatrie – total
Locuri
Copii – total
Baieti
Fete
18

2011

2012

201
3

2
460
1
400
1
60
16
2
5
2
10
1
4
100

2
460
1
400
1
60
17
2
5
2
11
1
4
100

2
460
1
400
1
60
16
2
5
2
10
1
3
50

285
35
44
500

283
27
46
485

277
36
45
469

4
248
285
134
151

4
248
266
133
133

4
248
249
135
114

Servicii sociale
În ultimii ani, o atenție deosebită a fost acordată oportunităților de dezvoltare a
unei serii de servicii sociale, care vizează nevoile specifice ale grupurilor de populație,
respectiv persoanele defavorizate - persoanele în vârstă, copiii și adulții cu dizabilități și
alții. În conformitate cu politica de stat adoptată, se acordă mai multă atenție posibilității
de a furniza servicii sociale pentru cei care au nevoie în mediul lor obișnuit(la domiciliu),
în detrimentul serviciilor din instituțiile sociale specializate. Gama largă de servicii
sociale furnizate în municipiu arată astfel:
Serviciile sociale furnizate în municipiul Montana
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumirea
Centrul de zi pentru copii si tineri cu
dizabilitati mintale
Centrul de zi pentru adulti cu
dizabilitati mintale
Centrul de sprijin public
Centrul de criza
Centrul de cazare de tip familial pt.
copii 3-7 ani
Centru de cazare de tip familial pt.
persoane cu handicap- nr. 3
Locuinta protejata pentru persoane cu
dizabilitati
Centru de zi pentru persoanele varsnice
Centru de cazare temporara
Locuinta protejata pentru persoane cu
tulburari psihice
Casa sociala de patronaj
Casa pentru adulti cu dizabilitati fizice
Locuinta temporara

Locatie
Mun. Montana

Capacitate
36

Mun. Montana

12

Mun. Montana
Mun. Montana
Mun. Montana

70
10
10

Mun. Montana

42

Mun. Montana

8

Mun. Montana
Mun. Montana
Mun. Montana

24
15
9

Mun. Montana
Sat Gorna Verenista
Sat Gorna Verenista

350
42
8

Cultura
În mun. Montana există mai multe instituții culturale concentrate în zona centrală
a orașului. În teatre, școli și cluburi pentru cultură se desfășoară spectacole de cântece și
dansuri populare bulgărești, completate de dansuri moderne, muzică și teatru. În fiecare
an în Montana există multe sărbători, festivaluri și evenimente culturale.
În prezent, în mun. Montana funcționează Muzeul de Istorie, Biblioteca
județeană “Geo Milev”, Centrul comunitar "Razum" și Galeria "Kiril Petrov". Galeria
este una dintre cele mai bine echipate galerii de artă din afara orașului-capitală Sofia, care
conține mai mult de 2500 de opere de artă. Instituțiile din Montana organizează și
desfășoară constant concerte, evenimente literare, expoziții, și de asemenea prelegeri.
Monumentele epigrafice au o valoare culturală, istorică și științifică fără îndoială. Aceste
urme vechi sunt un simbol al apartenenței noastre la rădăcinile civilizației europene în
noul mileniu al omenirii.
Muzeul Istoric conține o bogată colecție de monumente culturale, împărțită în
următoarele secții: "Arheologie", "Etnografie", "Istoria Bulgariei sec. XV - XIX", "Istorie
nouă", "Fonduri", "Relații publice, mass-media și publicitate", "Monumente culturale".
Infrastructura culturală în sate este reprezentată în principal de activități culturale.
În calendarul cultural, cele mai importante evenimente sunt Festivalul
internațional de folclor Montana și Festivalul Orchestrelor “Diko Iliev”. Fiecare dintre
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satele municipiului Montana are propria sa aniversare, moment în care devine, de
asemenea, un fel de centru al vieții spirituale prin păstrarea valorilor intangibile și a
tradiției milenare a locului. Acestea sate sunt: Belotintsi, Bezdenitsa, Blagovo, Doctor
Iosifovo, Dolna Riksa, Dolno Belotintsi, Gabrovnitsa, Gorna Verenitsa, Gorno
Tserovene, Klisurica, Krapchene, Lipen, Nikolovo, Slavotin, Smolyanovtsi, Stubel,
Studeno Buche, Sumer, Trifonovo, Vinishte, Virove, Voinitsi.
Sport
Pe teritoriul municipiului Montana există: baschet, volei bărbați, lupte, karate,
judo, atletism, fotbal, automobilism, kickboxing. Cluburile sportive licențiate în oraș
sunt: PBK Montana, BK Slava 99, SK Montana 98 volei, SC Slava lupte, SC Montana
karate, SCDD Slava-83 judo, SC Atletica atletism, FC Montana-1921 fotbal, FC
Montana-2000 fotbal, ASK Start automobilism, ASK Shock-Petrol automobilism și ASK
Royal. Activit. sportive și cluburile sunt concentrate în mun. Montana, astfel că
activitățile sportive din celelalte sate arondate au stagnat.
Orașul Montana are un complex sportiv "Ogosta", care include un stadion și o
sală de sport mare, precum și o serie de alte facilități sportive: o sală de baschet, săli de
lupte și judo, trei terenuri de tenis în aer liber, două piscine în aer liber și una interioară.
În oraș sunt construite terenuri de sport, în cartiere, pentru baschet și fotbal, precum și un
loc de joacă pentru șah în parcul central a orașului. În termeni cantitativi, infrastructura
sportivă este suficientă, dar starea sa fizică nu este în deplină conformitate cu cerințele
pentru astfel de facilități. Cele mai multe hoteluri oferă oportunități pentru diverse
activități sportive: înot, volei, baschet, fotbal, etc.
Concluzii generale:
Studii analitice privind potențialul demografic și de muncă precum și sfera
socială a municipiului Montana dau motive să se formuleze următoarele concluzii
generale:
• În municipiul Montana există o tendință de scădere a numărului populației,care
constituie un factor limitator pentru dezvoltarea socio-economică a municipiului;
• Potențialul de muncă al municipiului are caracteristici calitative nesatisfăcătoare, atât
în ceea ce privește caracteristicile de vârstă cât și în ceea ce privește caracteristicile
educaționale și de calificare;
• În municipiu există un număr semnificativ de locuințe nelocuite, dintre care unele sunt
de calitate slabă - fizică și funcțională;
• Stocul de locuințe disponibil și zona de locuit disponibilă, față de populația disponibilă
din municipiu a atins un nivel relativ bun în toate localitățile, dacă starea sa fizică precară
și îmbătrânirea morală nu sunt luate în considerare;
• Nu există forme de pregătirere și includere a minorităților etnice;
• În ceea ce privește aspectele legate de sănătate, mediul urban nu este adaptat pentru
persoanele cu dizabilități și nevoi speciale;
• Nu există proiecte de ocupare a forței de muncă pentru tineri și grupuri minoritare;
• Munca insuficient dezvoltată cu familiile și comunitatea;
• Chiar dacă există servicii sociale din comunitate, în mare măsură, persoanele cu boli
mintale rămân;
• Susținerea metodică slabă a personalului tuturor serviciilor sociale;
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• Instituțiile sociale sunt concentrate în centrul localităților. Celelalte unități structurale
nu dispun de facilități pentru furnizarea de servicii sociale;
• Instituțiile medicale sunt concentrate în teritoriu astfel: centrul ideal – 3 buc., cartierul
Industrial 1 – 1 buc., cart. Pastrina – 1 buc. Unitățile structurale rămase nu dispun de
facilități de asistență medicală;
• Nu există grădinițe în cartierele Izgrev, Ogosta, Jeravitsa și Industrial;
• Nu există unități educaționale în cartierele Mala Kutlovitsa, Pliska, Mladost, Jeravitsa
și Industrial;
• Instituțiile culturale sunt concentrate în zona centrală a orașului
• Majoritatea facilităților sportive sunt în stare foarte bună
Dezvoltarea infrastructurii, relatia si accesibilitatea teritoriului
Infrastructura tehnică
Rețeaua de transport, accesibilitatea și comunicațiile
Transportul rutier este de o importanță capitală pentru municipalitate, în ciuda
prezenței căii ferate. Orașul Montana este o intersecție feroviară a liniei BoichinovtsiBerkovitsa, în cadrul rețelei naționale de căi ferate. În municipiu, linia are o lungime de
18 km.
Transportul auto este prioritar. Prin intermediul său se conectează diversele
localități. Spre toate acestea sunt prevăzute legături rutiere.
Lungimea totală a rețelei rutiere este de 201.045 km, distribuită astfel:
• Rețeaua rutieră națională (RRN) - 130,445 km;
• Drumuri categoria I - 49.108 km;
• Drumuri categoria II - 34.877 km;
• Drumuri categoria III – 46.460 km;
• Drumuri din municipiu - 70.600 km.
Pe teritoriul țării, există următoarele drumuri de la Rețeaua rutieră națională:
• drumul I-1 / E-79 / Granița cu România - Feribot - Montana - Dimovo - Rujintsi Belotintsi - Montana - Vratsa – Granița cu Grecia.
• drumul II - 13 / Montana - Vratsa - Krapchene - Stubel – Krivodol Pleven – Lukovit.
Lungimea ei în municipiu este de 10,06 km
• drumul ІІ - 81 / Sofia - Petrohan - Berkovitsa – Blagovo - Montana – Lom
• drumul ІІІ - 102 / Dimovo - Ruzhinci - Bela - Belogradchik - Sredogriv - Dolni Lom Belimel – Montana
• drumul III - 112 / Archar - Lom - Dobri Dol - Drenovets - Dabova Mahala – Brusartsi
- Smirnenski - Slavotin - Montana.
• drumul III - 816 / Montana - Lom - Erden – Marchevo.
• drumul ІІІ - 1621 / Stoyanovo - Glavantsi - Sumer - Montana – Vratsa.
• drumul III - 8105 / Montana - Lom - Rasovo - Medkovets - Slivovnik – Slavotin.
Rețeaua rutieră municipală include 13 drumuri cu o lungime totală de 70,60 km.
Acestea sunt:
• MON 1042 / ІІІ-101, Murchaevo – Boychinovtsi - Montana - Gabrovtsi - Virove - /
ІІ-81 /;
• MON 1150 / I-1, Montana - Krapchene - Nikolovo - Dolno Belotintsi;
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• MON 1151 / ІІІ-102, Belimel - Montana / - / І-1 /;
• MON 1152 / ІІІ-112, Slavotin - Кlisuritsа - / І-1 /;
• MON 1153 / І-1, Belotintsi - Montana - Smolyanovtsi - / І-1 /;
• MON 1062 / ІІІ-112, Smirnenski – Bukovets - Brusartsi - Montana / - Belotintsi;
• MON 2154 / III-102, Belimel - Montana - Gorno-Tserovene;
• MON 2155 / ІІІ-112, Slavotin - Моntanа / - Studeno buche – Vojnitsi;
• MON 2156 / ІІ-81, Montana - Dolno Tserovene - Bezdenitsa;
• MON 2157 / II-81, Virove - Lom - Gabrovnitsa - MON 1042;
• MON 2158 / ІІІ-112, Slavotin - Dolna Riksa - Klisuritsa - MON 1152;
• MON 2159 / I-1, Belotintsi - Montana - Dolna Verenitsa- / І-1;
• MON 3163 / III 102, Belimel - Montana - Rasnika.
În ceea ce privește starea acestor drumuri 11,6 km. sunt neasfaltate.
Rețele de alimentare cu apă și canalizare
Rețeaua de alimentare cu apă
SC "Apă și canalizare" SRL - Montana întreține și exploatează sistemul de
alimentare cu apă și canalizare la zece din cele unsprezece localități (cu excepția satului
Berkovitsa) pe teritoriul județului Montana. La nivel național, autoritatea competentă
pentru gospodărirea apelor este Ministerul Mediului și Apelor (MMA), iar nivel de bazin
– există 4 Direcții de bazin, în conformitate cu Legea privind apa. SC"Apă și canalizare
" SRL - Montana aparține Directiei Bazinul Fluviului Dunărea (DBFD), cu centrul la
Pleven.
Sunt în funcționare 32 surse de apă (1 sursă de suprafață și 31 surse subterane),
care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă și menajeră a localităților
municipiului.
Sursa de apă de suprafață este:
- barajul "Srechenska Bara "-Apa din acest baraj este de asemenea folosită pentru
locuințele din satul Varshets, pentru SC"Aprovizionarea cu apă" - Vratsa și pentru
SC"Aprovizionarea cu apă" - Berkovitsa.
Surse de apă subterană (construite pe teritoriul municipiului) sunt:
- drenaje - 10;
- izvoare - 11;
- puțuri - 4;
- puțuri forate – 6.
Este necesară o reconstrucție la toate drenajele și instalațiile acestora (puțuri) pe
teritoriul municipiului, precum și curățarea unei părți a puțurilor tubulare (în satele
Slavotin, Gorna Verenitsa, Klisuritsa și Vojnitsi).
Pe teritoriul municipiului sunt construite 32 de rezervoare deasupra solului, cu
un volum total de 30 148 m3, inclusivun rezervor de apă nepotabilă (cu o capacitate de
320 m3) în orașul Montana.
Rețeaua de distribuție pe teritoriul municipiului este de 1 240 297,4 m și este
construită din:
- țevi de azbociment - 907 972,2 m (73,21%);
- țevi din oțel - 68 959 m (5,56%);
- țevi galvanizate - 15 251 m (1,23%);
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- țevi de polietilenă - 234.018,3 m (18,87%);
- țevi din PVC - 10.596 m (0.85%);
- tuburi din fontă - 3,501 m (0,28%).
Conductele de apă construite până în anul 2000 au o lungime de 1 006 079,2 m
sau 81,12%, și de aceea apar pierderi mari din cauza avariilor frecvente și întreruperea
alimentării cu apă în vederea remedierii.
Rețeaua de canalizare
Pe teritoriul municipiului singura așezare cu rețea de canalizare construită este
orașul Montana. Rețeaua de canalizare este de tip mixt - pentru apă menajeră, industrială
și pluvială. Apele reziduale adunate de colectoarele de canalizare sunt evacuate într-o
stație de epurare a apelor uzate (SEAU).
Stația de tratare a apelor reziduale a fost pusă în funcțiune în anul 2009. Ea este
dimensionată pentru 98 617 LE (locuitori echivalenți), cu Qî (parametri de încărcare) =
17840 m3 / zi. Purificarea este în trei etape - deshidratarea mecanică, biologică și a
nămolului. Apele reziduale purificate sunt deversate în râul Ogosta. Există o monitorizare
periodică a calității apei evacuate în râu, din partea laboratorului stației de epurare
(SEAU) și din partea unui laborator acreditat, în baza permisului de descărcare de
gestiune.
Rețeaua energetică, sistemele, eficiența și sursele regenerabile de energie (SRE)
Rețelele electrice 110/220 și 400 kV sunt operate de Compania Națională de
Electricitate –EAD, și de Întreprinderea "Rețele de înaltă tensiune" din Zona de
transmisie electrică Montana. Liniile electrice de 400 kV, care pornesc de la centrala
nucleară de la Kozlodui până la stația "Sofia-Vest" tranzitează teritoriul județului
Montana. Sistemul de electricitate al municipiului Montana se caracterizează printr-o
rețea stabilă și echipamente de inginerie tehnică. Toate așezările din municipiul Montana
și zona arondată sunt electrificate.
În acest moment principala sursă de energie electrică în sistemul de înaltă
tensiune pentru această regiune sunt stațiile Montana și Jeravitsa, care alimentează un
total de 207 stații de transformare 20 / 0,4kV cu o capacitate instalată totală de 97,6
MWA.
Rețele de comunicații
Satele din municipiul Montana sunt acoperite prin servicii de telefonie, telex și
fax. Au fost construite oficii poștale în centrul municipiului Montana,precum și în
celelalte sate ale municipiului. Infrastructura de telecomunicații include o rețea telefonică
automată care ajunge în fiecare sat. Toate satele au apeluri automate de intrare și ieșire la
distanță
Municipalitatea Montana este inclusă în sistemul optic încorporat din Bulgaria,
oferind capacități excelente de comunicare, respectând standardele internaționale. În oraș
xistă o centrală telefonică digitală - construită deCompania Bulgară de Telecomunicații
CBT - și conexiune la internet de mare viteză, furnizată de doi furnizori de internet Optilink și Net-Surf, oferind servicii de internet moderne. Toate gospodăriile au condiții
echitabile pentru accesul la Internet. Au fost construite rețele cu acoperire completă a
celor trei operatori de telefonie mobilă - Mtel, Vivacom și Globul. Operatorii de cablu
sunt, de asemenea, un furnizor important al Internetului.
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Furnizarea de gaze
Orașul Montana dispune de o rețea de transport gaze, care ajunge la 70 km
lungime. Este deținută de o companie comercială privată - “Overgas West” AD. Potrivit
datelor administrației municipale, apartamentele din oraș nu sunt încălzite, dar 1500
dintre ele sunt abonate la furnizarea de gaze.
Planul de amenajarea teritoriului
Structura administrativ-teritorială a municipiului
Municipiul Montana include 24 de localități, din care una este oraș.
Amenajarea teritoriului
Suprafața municipiului Montana este de 652 681 de decare. Dintre acestea,
terenul agricol este de 472 753 de decare, din care terenul arabil este de 382 580 de decare,
din care suprafața irigată este de 57 389 de decare. Suprafața ocupată de păduri este de
118.920 de decare, iar suprafața ocupată de cursurile de apă și zonele de apă - 23.137 de
decare. Localitățile și alte zone urbane ocupă o suprafață de 25 604 de decare, în timp ce
suprafața pentru transport și infrastructură este de 7 983 de decare. Suprafața
pentruexploatarea resurselor minerale este de 4 284 de decare.
Cea mai mare parte a teritoriului municipiului este ocupată de terenuri agricole
(72%), din care 81% reprezintă teren arabil, din care teren irigat este de 15%. O parte
semnificativă o reprezintăă zona forestieră - 18%. Zona acoperită de localități, zone
urbane, transport și infrastructură se ridică la 5% din teritoriul municipiului.
Condiții ecologice și riscuri
Teritoriul municipiului Montana intră în domeniul de competență al
Inspectoratului Județean pt. Mediu și Ape Montana (IJMA). Mai jos sunt prezentate
informații sintetizate din cel mai recent raport de mediu publicat, privind componentele
și starea mediului din municipiul Montana.
Calitatea aerului
Municipiul este situat departe de principalele surse regionale de poluare a aerului.
În majoritatea cazurilor, sursele locale de poluare a aerului sunt emițători mici cu impact
imediat. Acestea includ industria, transportul rutier și încălzirea locuințelor cu
combustibili solizi. Orașul Montana este inclusă în Sistem național de monitorizare a
mediului (SNMM) - monitorizarea aerului. Sunt controlate emisiile de praf, Pb, dioxid
de sulf -SO2, dioxid de azot -NO2, hidrogen sulfurat -H2S. Controlul emisiilor se
efectuează în 1 punct – IJMA Montana. Înlocuirea folosirii combustibililor solizi și lichizi
în industrie și în sectorul administrativ-comunal va conduce la reducereade aproape 6 ori
a nivelului emisiilor totale.
Calitatea apei
Municipiul Montana are puțin peste resursele medii de apă ale țării, formate din
diferite tipuri de apă curgătoare de suprafață și de apă subterană.
Apele subterane reprezintă o legătură importantă în structura hidrografică a
municipiului. Cele mai favorabile condiții pentru colectarea apelor subterane există în
depozitele aluvionare ale conurilor și terasei fluviale. În complexul carstatic Pastrinski se
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formează o cantitate semnificativă de apă stătătoare, formată din izvoare pe marginea
crestei. Cele mai semnificative dintre ele sunt: izvorul de lângă satul Palilula
(Boichinovtsi), Stubla lângă satul Stubel și altele mai mici în regiunea Rakita, Klisura,
Dalboki Dol. Izvoarele carstice mici de obicei se usucă în timpul sezoanelor de vară.
Izvorul de carst de lângă orașul Montana este unul dintre cele mai mari din această parte
a țării și are un debit mediu anual de peste 200 l /sec, dar variază la valori de mai multe
ori mai mari, datorită alimentării complexe a barajului Ogosta. Este cel de-al doilea mare
rezervor artificial din Bulgaria și colectează apele râurilor Ogosta, Barzia și Zlatitsa.
Bazinul hidrografic are o suprafață de 948 km2. Masa medie anuală de apă a barajului
Ogosta este de 384 milioane m3, iar volumul total - 506 milioane m3. Zona este drenată
de râurile Ogosta și Tsibritsa și afluenții acestora. Cele mai semnificative debite sunt în
perioada martie - iunie după topirea zăpezii și maximul pluvial de primăvară – vară.
Umperea râurilor din apa de ploaie reprezintă aici 35-40% iar din zăpadă reprezintă 2030%.
Capacitatea administrativă
Montana este centru municipal și județean, care definește o serie de avantaje
pentru dezvoltarea orașului prin intermediul administrației locale și serviciilor
deconcentrate de stat.
În ceea ce privește parteneriatul inter-municipal, municipalitatea este membră
a Asociației Naționale a Municipiilor din Republica Bulgaria. Sunt utilizate în mod activ
oportunitățile de cooperare transfrontalieră cu partenerii din Serbia și România.
Depășirea unor dificultăți asociate cu absorbția fondurilor UE și a altor
instrumente financiare a condus la aspecte pozitive. Acestea includ experiența care va fi
utilizată în perioadele viitoare, dezvoltarea unui dialog bun cu partenerii economici și
sociali la nivel local, național și transfrontalier, transpunerea bunelor practici în domeniul
planificării, pregătirii și implementării proiectelor.
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Structurile administrației locale și de stat din municipalitatea Montana
Administratia
Tribunalul Montana
Judecatoria Montana
Tribunalul administrativ Montana
I.J.M.A. Montana
Municipiul Montana
Judetul Montana
Centrul Judetean de Informare
Oficiul municipal pentru Agricultura
Directia Judeteana a M.A.I.
Siguranta la foc si protectia populatiei
Departamentul specializat de politie
Laboratorul psihologic
Politia municipala
Centrul de instruire „siguranta la foc si protectia
populatiei
Directia judeteana Activitati de control Montana
Oficiul de cadastru
Directia Judeteana de Sanatate Montana
Inspectoratul judetean protectia sanatatii publice
Oficiul registrului de stat Montana
Fondul de stat „Agricultura” Montana
A.J.O.F.M. Montana
Directia „biroul muncii” Montana
Inspectia Muncii
Oficiul juddetean de asigurari sociale
Directia judeteana de asistenta sociala
Arhivele de stat
Agentia inspectoratului general de munca
Directia judeteana de irigatii
Agentia de testare a soiurilor
Inspectoratul tehnic de control
Comisia pentru protectia consumatorilor
Directia generala pentru controlul pietei
Biroul vamal
Directia judeteana de agricultura
Biroul judetean de consultanata agricola
Departamentul „pescuit si control ”
Agentia pentru selectia si reproducerea in zootehnie
Unitatea judeteana de pompieri
Managementul circulatiei rutiere
Inspectoratul judetean de educatie
Centrul judetean de sanatate
Casa judeteana de asigurari de sanatate
Directia judeteana „administratia autovehiculelor”
Biroul veterinar judetean
Dir. Gen. „coordonare activ. Operationale si control”
Protectia plantelor si control fitosanitar
Agentia de geodezie, cartografie si cadastru
Biroul teritorial de statistica
Directia teritoriala „protectia civila”
Biroul teritorial al agentiei nationale pentru venituri
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Adresa
Str. Vasil Levski, nr. 24
Str. Vasil Levski, nr. 22
Str. Jeravitsa nr. 3
Str. Iulius Iracek nr. 4
Str. Izvor nr.1
Str. Jeravitsa nr. 1
Str. Ivan Avramov nr. 10
Str. Jeravitsa
B-dul Al. Stam Bolski nr. 2
Str. Iskar nr. 24
Str. Graf Ignatiev nr. 34
Str. Iskar nr. 11
Str. Marin Drinov nr. 2
Str. Sirma Voievod nr. 10

Importanta
Judetean
Judetean
Judetean
Regional
Municipal
Judetean
Judetean
Municipal
Judetean
Judetean
Regional
Regional
Regional
Regional

Str. Hristo Botev nr.56
Str. Jeravitsa nr. 3
Str. Jeravitsa nr. 3
Str. Jeravitsa nr. 3. Et. 4
Str. Graf Ignatiev nr. 4
B-dul 3 Martie nr. 76
Str. Jeravitsa nr. 1
Str. Jeravitsa nr. 1
Str. Jeravitsa nr. 2
B-dul 3 Martie nr. 76
Str. Jeravitsa nr. 1
B-dul 3 Martie nr. 38
Str. Jeravitsa nr. 2
Str. G-ral Stoletov nr. 1
B-dul Al. Stam Bolski nr.37
Str. Montana nr. 22
Str. Jeravitsa nr. 1 et. 8.
Str. Jeravitsa nr. 1 et. 8.
B-dul 3 Martie nr. 84
Str. G-ral Stoletov nr. 1
Str. Montana nr. 24
Str. G-ral Stoletov nr. 1
Str. Montana nr. 24
Str. Iskar nr. 24
Str. Hristo Botev nr.65
Str. Jeravitsa
Str. Jeravitsa nr. 3, et 1
B-dul 3 Martie nr. 41
Str. Hristo Botev nr.56
Str. Iulius Iracek nr. 4
B-dul Al. Stam Bolski nr.12
Str. Graf Ignatiev nr. 36
Str. Jeravitsa nr. 3, et.3
Str. N.I. Vaptsarov nr. 2
Str. Jeravitsa nr. 1, et. 6
Str. L.Karavelov nr. 11

Judetean
Municipal
Judetean
Regional
Municipal
Regional
Regional
Municipal
Municipal
Regional
Regional
Judetean
Municipal
Judetean
Judetean
Regional
Regional
Regional
Regional
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean
Judetean

2.3. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE
URGENŢĂ IN JUDETUL DOLJ
2.3.1. Analiza riscurilor naturale
a) Inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase
1. Inundaţii:
ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea
debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a
blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi
podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori
(deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni, precum şi inundaţii prin
scurgeri de pe versanţi;
- provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice
- produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică.
Inundaţiile pot fi previzionate cu ajutorul Centrului Meteo Regional Craiova, care
lansează prognoza apariţiei unor formaţiuni noroase care pot produce declanşarea de
fenomene meteo periculoase cu privire la creşterea nivelurilor pe fluviul Dunărea şi pe
râurile interioare din teritoriu, iar Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj transmite avertizări comitetelor locale,
obiectivelor sociale şi economice.
În judeţul Dolj sunt un număr de 14 amenajări pentru desecarea gravitaţională
(Nedeia-Măceşu, Sadova-Corabia, Calafat-Băileşti, Cetate-Galicea, Terasa Caracal,
Braloştiţa-Scaeşti, Filiaşi-Tatomireşti, Câmpul Blandului, Raznic-Breasta, RojişteLişteava, Atenuare Fântânele, Pisc-Seaca, Secui-Bratovoieşti, Apele Vii-Zănoaga) cu
o suprafaţă brută de 81.157 ha şi netă de 71.338 ha; 13 amenajări pentru desecare prin
pompare (Sadova-Corabia, Calafat-Băileşti, Bistreţ-Nedeia Jiu, Ghidici-Rast-Bistreţ,
Calafat-Ciuperceni, Jiu-Bechet, Brădeşti-Coţofeni, Cornu-Caraula, Rojişte-Lişteva,
Bechet-Dăbuleni, Ciuperceni-Desa, Atenuare Fântânele, Apele Vii-Zănoaga) cu o
suprafaţă brută de 61.375 ha şi netă de 53.121 ha; 13 amenajări pentru combaterea
eroziunii solului (Terasa Caracal, Raznic-Breasta, Zona OLTCIT, Amaradia,
Argetoaia, Gemartalui, Horezu, Jiul Mijlociu, Perimetrul Etalon, Plosca, Gioroc,
Caciulata, Ciutura) ce constă în traversări, poduri, podeţe, canale, pante şi ravene, se
desfăşoară pe o suprafaţă brută de 44.702 ha şi netă de 44.316 ha.
EXTRAS (Legea nr.575/22.10 2001) din Anexa nr.5 cu unităţile administrativ-teritoriale afectate
de inundaţii:
Nr
Crt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JUDETIL
1

UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIALA
2
Calafat

DOLJ

Filiasi
Bechet
Almaj
Bradesti
Bralostita
Breasta
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TIPURI DE INUNDATII
Pe curs de apa
3
MUNICIPIUL
*
ORASUL
*
*
COMUNA
*
*
*
*

Pe torenti
4
-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bucovat
Bulzesti
Cetate
Ciupercenii Noi
Cotofenii din Dos
Desa
Ghercesti
Maglavit
Mischii
Piscu Vechi
Podari
Poiana Mare
Scaesti
Teslui
Tuglui
Varvoru de Jos

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
-

Zone unde s-au produs inundaţii:
Nr.
crt.

Zone unde s-au produs
inundaţii

Nr. crt.

Zone unde s-au produs
Inundaţii

Nr. crt.

Zone unde s-au produs
inundaţii

1

municipiu Craiova

29

comuna Cotofenii din Faţă

57

comuna Murgaşi

2

municipiu Băileşti

30

comuna Coţofenii din Dos

58

comuna Negoi

3

municipiu Calafat

31

comuna Dobreşti

59

4

oras Filiaşi

32

comuna Dobroteşti

60

5

oras Bechet

33

comuna Drăgoteşti

61

6

oras Dabuleni

34

comuna Drănic

62

comuna Piscu Vechi

7

comuna Amărăştii de Jos

35

comuna Desa

63

comuna Pleşoi

8

comuna Amărăştii de Sus

36

comuna Fărcaş

64

comuna Podari

9

comuna Argetoaia

37

comuna Galicea Mare

65

comuna Poiana Mare

10

comuna Bistret

38

comuna Galiciuica

66

11

Comuna Botoşeşti Paia

39

comuna Gherceşti

67

12

comuna Brabova

40

comuna Gighera

68

13

comuna Braloştiţa

41

comuna Giubega

69

14

comuna Bratovoieşti

42

comuna Giurgiţa

70

15

comuna Brădesti

43

comuna Ghidici

71

16

comuna Breasta

44

comuna Gogoşu

72

comuna Seaca de Pădure

17

comuna Bucovăţ

45

comuna Goicea

73

comuna Siliştea Crucii

18

comuna Bulzeşti

46

comuna Goieşti

74

19

comuna Carpen

47

comuna Greceşti

75

20

comuna Catane

48

comuna Işalniţa

76

21

comuna Călăraşi

49

comuna Izvoare

77

28

comuna Ostroveni
comuna Perişor
comuna Pieleşti

comuna Predeşti
comuna Radovan
comuna Rast
comuna Robăneşti
comuna Sălcuţa
comuna Scaeşti

comuna Sopot
comuna Şimnicu de Sus
comuna Tălpaş
comuna Terpeziţa

22

comuna Cârna

50

comuna Întorsura

78

23

comuna Celaru

51

comuna Leu

79

24

comuna Cerăt

52

comuna Lipovu

80

25

comuna Cernăteşti

53

comuna Măceşu de Jos

81

26

comuna Cetate

54

comuna Mârşani

82

27

comuna Cioroiaşi

55

comuna Melineşti

28

comuna Ciupercenii Noi

56

comuna Mischii

comunaTeslui
comunaŢuglui
comuna Valea Stanciului
comuna Vârvoru de Jos
comuna Vela

Posibilitatea apariţiei de inundaţii
Nr.
crt.

Localitatea

Nr.
crt.

Localitatea

Nr.
crt.

1

Oraş Segarcea

12

Comuna Maglavit

23

2

Comuna Afumaţi

13

Comuna Daneţi

24

3

Comuna Almăj

14

Comuna Dioşti

25

4

Comuna Apele Vii

15

Comuna Gângiova

26

5

Comuna Bârca

16

Comuna Malu Mare

27

6

Comuna Calopăr

17

Comuna Măceşu de Sus

28

7

Comuna Caraula

18

Comuna Moţăţei

29

8

Comuna Castranova

19

Comuna Mischii

30

9

Comuna Cârcea

20

Comuna Orodel

10

Comuna Coşoveni

21

Comuna Pleniţa

11

Comuna Ghindeni

22

Comuna Teasc

Localitatea
Comuna Unirea
Comuna Rojişte
Comuna Sadova
Comuna Seaca de Câmp
Comuna Secu
Comuna Urzicuţa

Comuna Vârtop
Comuna Verbiţa

În anul 2007 datorită precipitaţiilor şi topirii zăpezii s-au produs creşteri
semnificative de niveluri şi debite pe cursul mijlociu şi inferior al râului Jiu pe sectorul
Rovinari – Răcari – Podari – Zăval, precum şi în bazinul pârâului Desnăţui şi Balasan, in
raza comunei Motatei.
Infrastructura hidrotehnică, activități de amenajare a teritoriului
Municipiul Montana dispune de resurse bune de apă, furnizate de sistemul de
alimentare cu apă subterană, 5 râuri principale și 16 baraje. Barajul Ogosta, situat la
marginea orașului, este al doilea baraj ca mărime din Peninsula Balcanică și unul dintre
cele mai mari din Europa. Acesta se întinde pe 24 de hectare și este construit cu scopul
principal de irigare a 865 mii ha de teren agricol pe teritoriul județului Montana. Există
și o hidrocentrală aici.
Sunt necesare măsuri pentru eliminarea alunecărilor de teren, drenajul terenurilor
de importanță economică, corectarea râurilor și reconstruirea barajelor, curățarea apei
poluate și alte activități activități privind gestionarea apei întreținerea și curățarea
rigolelor și albiei râurilor; corectarea râului Ogosta și reconstruirea barajelor în
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municipiu;purificarea apelor barajului Ogosta de metale grele și construirea unui sistem
de irigare a zonelor verzi din Montana.
Riscuri de catastrofe naturale și accidente
Locația fizico-geografică a municipiului Montana determină riscuri relativ scăzute
și limitate de catastrofe naturale și accidente. Singurele ape curgătoare - râurile Ogosta și
Tsibritsa - sunt susceptibile de a reprezenta o amenințare de inundații, în urma
precipitațiilor intense. Terasele râurilor sunt mici, plate și în imediata apropiere a acestora
clădirile existente pot fi inundate. Micro-digurile construite pe teritoriul municipalității
sunt mici, dar cu o bună gestionare și întreținere, pot prelua o mare parte din apa de ploaie.
Acest lucru reduce riscul unor valuri mari, dar când digurile sunt rupte, ele pot fi, de
asemenea, cauza daunelor.
2. Furtuni şi viscole (riscuri asociate: viscol, furtuni –vânt puternic şi/sau precipitaţii
masive, căderi de grindină).
Furtuna este un fenomen meteorologic, care constă în ploaie şi descărcări electrice
(fulgere şi trăsnete), însoţite aproape întotdeauna şi de vânturi puternice, de peste 75
km/h, adică gradul 9 pe scala Beaufort (74,9 km/h, 20,8 m/s).
Viscolul este un vânt suficient de puternic şi turbulent, care depăşeşte tăria 4 pe scara
Beaufort, însoţit ori nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafaţa solului. Când
fenomenul este intens şi vizibilitatea verticală este redusă, nu se poate şti dacă este
transportată numai zăpada de la sol sau şi ninsoarea.
Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpadă de pe sol şi nu ninsoare,
aceasta se va numi zăpadă spulberată şi nu viscolită.
În cele mai frecvente situaţii, viscolele sunt însoţite de ninsori abundente care reduc
foarte mult vizibilitatea, perturbă traficul rutier, feroviar şi aerian, adeseori acestea fiind
întrerupte pentru diferite perioade. Vânturile puternice produc dezrădăcinări de arbori şi
întreruperi ale livrărilor de curent electric şi ale aprovizionării populaţiei.
Căderi masive de zăpadă (riscuri asociate: ninsori abundente, blocare căi rutiere şi
feroviare)
Ninsori abundente
Zăpada este o formă solidă de precipitaţie, care se formează de obicei când vaporii de
apă trec prin procesul de depoziţie înaltă în atmosferă la temperaturi mai scăzute de 0 °C.
Înzăpezirile – depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori
abundente sau viscole antrenând cantităţi mari de zăpadă, unde poziţia drumului faţă de
vânt şi profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,3 m
pe sectoare continue sau discontinue.
După timpul şi modul de manifestare, acestea pot avea:
- efecte imediate (blocarea căilor de transport, întreruperea alimentării cu energie
electrică sau alte resurse);
- efecte secundare care se manifestă la intervale mai mari sau mai mici în funcţie de
evoluţia condiţiilor meteorologice (topirea acumulărilor de zăpadă, dezgheţarea
podurilor de gheaţă formate pe cursurile de apă).
Pe drumurile de categoria a IV-a din municipiul Montana exista riscuri de caderi de
zapada pe timpul iernii, care pot crea situatii de urgenta.
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3.Seceta (riscuri asociate: hidrologică şi pedologică)
Seceta este un fenomen climatic deosebit de complex, fiind reprezentat de o
perioadă de timp caracterizată în principal de un deficit mare de precipitaţii sau chiar lipsa
lor. Acest lucru duce la o scădere temporară drastică a resurselor de apă din râuri şi lacuri,
precum şi a rezervelor de apă din sol.
• seceta meteorologică este o perioadă de timp anormal de uscată, suficient de
îndelungată să cauzeze un dezechilibru hidrologic în zona afectată;
• seceta agricolă este o perioadă de timp lipsită de precipitaţiile necesare
vegetaţiei şi culturilor agricole, afectându-le dezvoltarea normală;
• seceta hidrologică reprezintă o perioadă în care cantităţile de apă din râuri,
lacuri, apă subterană, acvifere şi sol se găsesc sub valorile medii;
• seceta socio-economică este definită ca o asociere între cerinţele comunităţii şi
disponibilităţile de apă pe de-o parte şi elementele secetei hidrologice,
meteorologice şi agricole pe de altă parte. Cu alte cuvinte seceta socioeconomică intervine în momentul în care cerinţele de apă pentru economie şi
alte activităţi umane depăşesc disponibilităţile de apă din acea perioadă.
Impactul fenomenelor de secetă asupra mediului înconjurător poate fi direct sau
indirect, implicaţiile lor regăsindu-se atât asupra ecosistemelor cât şi asupra societăţii:
Efecte asupra societăţii
sociale

economice

• modificări comportamentale ale
populaţiei (anxietate, depresii, violenţă);
• creşterea riscului la boli şi epidemii;
• pierderi de vieţi omeneşti (disconfort
climatic, sinucideri);
• lipsa unei alimentaţii adecvate, creşterea preţurilor
la alimente;
• creşterea numărului de conflicte (între utilizatori de
apă, politice, de management);
• reevaluarea valorilor sociale (priorităţi, nevoi,
drepturi);
• deranjarea sistemelor culturale şi religioase;
• reducerea timpului acordat activităţilor
de divertisment şi recreaţionale;
• creşterea nemulţumirii cetăţenilor faţă de sistemul
de guvernare;
• creşterea nemulţumirii cetăţenilor faţă de inechitatea
socială în faţa dezastrelor;
• pierderea unor locaţii culturale şi estetice;
• accelerarea stratificării extreme a societăţii;
• reducerea calităţii vieţii şi a nivelului de trai;
• fenomene de migraţie a populaţiei.

• pagube asupra calităţii şi cantităţii
recoltelor agricole;
• reducerea potenţialului agricol al
terenurilor agricole;
• pagube în sectorul zootehnic;
• pagube în sectorul hidroenergetic;
• pagube la fermele piscicole;
• reducerea cantităţii de masă lemnoasă exploatabilă;
• pagube în navigaţia fluvială;
• falimente în toate sectoarele economice (efecte
maxime în cel primar, mai mici în cel terţiar);
• pagube în turism;
• creşterea cerinţei de energie;
• creşterea costurilor de alimentare cu apă a
populaţiei;
• declin economic regional;
• creşterea şomajului;
• creşterea nemulţumirii cetăţenilor faţă de
inechitatea acoperirii daunelor produse de secete;
• declinul pieţei imobiliare şi a
terenurilor agricole.

Efecte asupra ecosistemelor
• pagube asupra biodiversităţii;
• reducerea şi degradarea habitatului natural pentru ihtiofaună;
• lipsa hranei şi apei de băut pentru animalele sălbatice;
• apariţia epidemiilor la plante şi animale;
• apariţia fenomenelor de migraţie şi concentrare forţată a unor specii;
• creşterea riscului de extincţie a unor specii pe cale de dispariţie;
• creşterea numărului de incendii;
• pierderea de zone umede;
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•
•
•
•

modificarea salinităţii solurilor;
creşterea riscului de epuizare a acviferelor;
creşterea riscului de erodare a solului;
modificarea calităţii apelor (O2 dizolvat, pH, turbiditate, creşterea concentraţiei
unor poluanţi);
• modificarea calităţii aerului (praf, noxe);
• modificarea peisajelor (lipsa vegetaţiei).
Temperaturi extreme (riscuri asociate: depuneri de gheaţă, chiciură,
îngheţuri timpurii sau târzii, polei, poduri şi baraje de gheaţă pe apă (zăpor), poduri
şi baraje de gheaţă pe Dunăre, caniculă).
Depuneri de gheaţă şi polei
Poleiul este o depunere de gheaţă, compactă şi netedă, în general transparentă,
care provine din îngheţarea picăturilor de ploaie sau de burniţă suprarăcite pe obiectele a
căror suprafaţă au o temperatură negativă ori puţin mai mare de 0 0C. Sub greutatea
poleiului pot ceda cablurile telefonice, electrice etc. Transportul rutier este şi el perturbat,
iar uneori întrerupt din cauza stratului alunecos de pe carosabil, trotuare etc.
Chiciura este o formă de precipitaţii produsă prin condensarea ceţii pe fulgi de
zăpadă formând un bulgăre de chiciură sau acumulându-se pe ramurile copacilor, pe
conductorii liniilor electrice sau pe alte obiecte de pe sol. Ea constituie o masă cristalină
albă, cu o structură fină. Apare prin desublimarea vaporilor de apă sau prin îngheţarea
picăturilor suprarăcite.
Îngheţuri timpurii sau târzii
Sunt fenomene meteorologice foarte periculoase care se produc primăvara pe
întreg teritoriul judeţului şi afectează grav producţia de fructe în judeţ.
Canicula
Canicula este un fenomen meteorologic care apare tot mai frecvent în procesul de
încălzire globală, se manifestă printr-o căldură dogoritoare specifică zilelor calde de vară.
În România, vremea este caracterizată ca fiind caniculară atunci când temperaturile
maxime ating sau depăşesc 35 °C în cursul zilei şi se situează în jurul a 20 °C sau peste
acest prag, noaptea.
Incendii de vegetaţie (riscuri asociate: incendii la fondul forestier, incendii la vegetaţie
ierboasă şi/sau arbustivă, incendii la culturi de cereale păioase).
• incendii la fondul forestier
Zonele împădurite din judeţ reprezintă zone cu risc ridicat de producere a incendiilor, din
următoarele motive:
- densitate ridicată de material combustibil solid (arbori, arbuşti, litieră);
- posibilitatea ridicată de izbucnire a incendiilor datorită activităţii umane
înregistrată în aceste zone (activitate de exploatare a lemnului, turismul)
- acces dificil al forţelor şi mijloacelor destinate intervenţiei datorită terenului accidentat;
- lipsa surselor de apă din zonă;
- posibilităţi reduse de observare şi anunţare la timp a incendiilor;
Zonele cultivate cu cereale păioase limitrofe fondului forestier în preajma şi pe
timpul campaniei de recoltare constituie de asemenea zone cu risc ridicat de incendiu, din
următoarele motive:
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- cantitate mare de combustibil solid cu grad ridicat de uscăciune;
- probabilitate relativ mare de producere a incendiilor datorită activităţii umane
din zonă: activitate de recoltare, activitate transport pe căi de comunicaţii din
zonă - şosele, căi ferate;
- lipsa unor surse de apă care să poată fi utilizate în caz de incendiu;
- combustibilitatea materialelor şi suprafeţele mari ce pot fi afectate.
Perioadele producerii incendiilor de pădure sunt februarie – martie şi iulie-august,
perioade influenţate în principal de secetele prelungite care pot să apară.
4. Fenomene distructive de origine geologică:
Cutremure
România, ca seismicitate, reprezintă un caz particular. Seismicitatea în scoarţă este
împărţită variat de-a lungul majorităţii teritoriului, cu magnitudini de obicei mici
(M<5,5), pe când epicentrele de seismicitate adâncă sunt concentrate într-o arie restrânsă,
denumită regiunea Vrancea. Adâncimile acestor evenimente se înscriu intr-un interval
cuprins între 70-200 km. Magnitudinile lor pot ajunge până la M=8, aşa cum se presupune
că a fost cutremurul din 1802. Riscul pentru Bucureşti este aproape în întregime
determinat de cutremurele de pământ de adâncime intermediară din regiunea Vrancea. În
ultimii 60 de ani, România a suferit cutremure de pământ puternice, cu epicentrul în
Vrancea:
- 10 noiembrie 1940 (M=7,7; adâncime 160 km);
- 4 martie 1977 (M=7,5; adâncime 100 km);
- 30 august 1986 (M=7,2; adâncime 140 km);
- 30 mai 1990 (M=6,9; adâncime 80 km).
Pagubele produse de cutremurul din 4 martie 1977 au fost următoarele:
• 40.675 de clădiri de locuit au fost avariate (13.290 la oraşe şi 27.385 la sate);
• 537 de clădiri s-au prăbuşit;
• 3.913 de familii au rămas fără adăpost;
• 28 de blocuri cu peste 4 nivele grav avariate;
• 151 de blocuri cu peste 4 nivele uşor avariate;
• 541 de clădiri în domeniul social-cultural afectate, printre care:
171 scoli generale; 83 grădiniţe; 29 licee; 19 ateliere şcoală; 40 internate; 14 case de
copii şi şcoli speciale; 72 cămine culturale; 6 case de cultură; 3 teatre;6 cinematografe;
39 întreprinderi; 72 construcţii zootehnice;442 unităţi comerciale şi prestatoare de
servicii; 3 hoteluri; 134 biserici.
- Localităţile Craiova, Sadova, Ostroveni, Bucovăţ, Coşoveni şi Damian au
fost grav afectate;
- S-au înregistrat 812 accidentaţi şi 41 de morţi.
Judeţul Dolj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea
2.3.2. Analiza riscurilor tehnologice
a) Riscuri industriale (accidente, avarii, explozii și incendii în industrie,
inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte
activități tehnologice; accidente, avarii, explozii și incendii în activități
de transport):
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Operatori economici care deţin amplasamente ce intră sub incidenţa
prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva Seveso):
Nr.
crt.

Operatorul economic

Localitate

1.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş - Sucursala de înmagazinare
Subterană a Gazelor Naturale Ploieşti - Atelierul de înmagazinare
Craiova

Craiova

2.

S.C. CONPET S.A. - Direcţia Operaţiuni – Departament Producţie Divizia Vest - Sector Orleşti - Gherceşti – Staţia Automatizată Ţiţei
Gherceşti

Gherceşti

sat Gherceşti (extravilan)

clasificat la limita superioară

3.

S.C. OMV PETROM S.A. - Divizia Explorare şi Producţie - Zona de
Producţie 11 Oltenia - Sector 3 Brădeşti - Depozit de ţiţei Gherceşti

Gherceşti

sat Gherceşti (extravilan)

clasificat la limita superioară

4.

S.C. BOREALIS L.A.T. ROMANIA S.R.L. - Punct de lucru Işalniţa

I şalniţa

str. Mihai Eminescu nr. 105

clasificat la limita superioară

5.

S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala
Electrocentrale Craiova II

Craiova

str. Bariera Vâlcii nr. 195

clasificat la limita inferioară

6.

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. - Punct de lucru
Depozit RPD Craiova

Almăj

DE 70. km 241 (extravilan)

clasificat la limita inferioară

7.

S.C. OMV PETROM S.A. - Punct de lucru depozit OMV PETROM
Işalniţa

Işalniţa

str. Mihai Eminescu nr. 105

clasificat la limita inferioară

8.

S.C. OMV PETROM S.A. - Divizia Explorare şi Producţie - Zona de
Producţie II Oltenia - Sector 4 Bulbuceni - depozit de Ţiţei Vârteju

Tălpaş

sat Tălpaş (extravilan)

clasificat la limita inferioară

9.

S.C. AZOCHIM S.R.L.

Podari

Sat Podari, str. Zorilor, nr. 50

clasificat la limita inferioară

Adresa

Obs.

str. Traian Lalescu nr. 29 (sediul) clasificat la limita superioară

Operatorii economici clasificaţi ca sursă de risc radiologic (deţinătoare de surse de radiaţii):
Nr.
crt.

Localitate

Adresa

Obs.

S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A.

Craiova

str. Toporaşi nr. 45

risc radiologie

2.

S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A. - Punct de lucru Craiova

Craiova

Calea Severinului nr. 50

risc radiologie

3.

S.C. POPECI I.U.G. S.A.

Craiova

str. Tehnicii nr. 1

risc radiologie

4.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Craiova

str. Tabaci nr. 1

risc radiologie

1.

Operatorul economic

Operatorii economici clasificaţi ca sursă de risc chimic:
Nr.
crt.

Operatorul economic

Localitate

Adresa

Obs.

1.

S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A.

Craiova

Craiova + judeţ

staţii potabilizare apă

2.

S.C. FRIG CARNEXPROD S.A.

Craiova

str. Câmpului nr. 2

depozit produse
alimentare

3.

S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. - Punct de lucru Craiova

Craiova

Calea Severinului nr. 50

fabrică de bere
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Operatorii economici care prezintă risc tehnologic în exploatare:
Nr.
crt.

Operatorul economic

Localitate

Adresa

Obs.

1.

S.C. ALCEDO S.R.L.

Ploieşti

DN 65. T47/PI6

depozit produse
fitosanitare

2.

S.C. ECOPLANT S.R.L.

Cârcea

T6/P69

depozit produse
fitosanitare

3.

S.C. FIPRO TRADE S.R.L.

Cârcea

Str. Aeroportului, nr.216

depozit produse chimice

4.

S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.

Malu Mare

sat Preajba, T122/P32

depozit produse
fitosanitare

5.

S.C. CfflMRO PROD S.R.L.

Craiova

Calea Severinului nr. I72A

fabrică îngrăşăminte
lichide

6.

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Craiova

Calea Severinului nr. 56A

depozit carburanţi

7.

S.C. OMV PETROM S.A. - Zona dc Producţie II Oltenia - Sector 3
Brădeşti

Brădeşti.
Coţofenii din
Faţă

(extravilan)

parcuri sonde extracţie
ţiţei

8.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş - Exploatarea Teritorială
Craiova

Craiova

str. Arh. Ion Milieu nr. 35

operator naţional
transport gaze

9.

S.C. DISTRIGAZ SIJI) REŢELE S.R.L. - Direcţia Regională Vest P.L. Craiova

Craiova

str. Bibescu nr. 33

operator naţional
distribuţie gaze

10.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala
Electrocentrale Işalniţa

Işalniţa

str. Mihai Viteazul nr. 101

producţie energie
electrică

11.

S.C. FORD ROMANIA S.A.

Craiova

str. Henry Ford nr. 29

producţie
autovehicule

12.

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Craiova

Calea Bucureşti nr. 80

industrie grea

13.

S.C. RELOC S.A.

Craiova

bd. Decebal nr. 109

industrie – material rulant

14.

S.C. FORAJ SONDE S.A.

Craiova

str. Fraţii Buzeşti nr. 4A

extracţie ţiţei

15.

S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A.

Craiova

str. Toporaşi nr. 58

extracţie ţiţei

16.

S.C. SMART S.A. - Sucursala Craiova

Craiova

str. dr. Dimitrie Gerota nr. 26

servicii energie electrică

17.

S.C. POLICOLOR EXIM S.A.

Podari

str. Calafatului nr. 1A

depozit vopsele, produse
chimice

18.

S.C. DOLPLAST SRL

Craiova

str. Gârleşti nr. 119

producţie mase plastice

Riscuri de transport şi depozitare produse periculoase:
Judeţul Dolj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe
drumul european (E 79) şi calea ferată, care face legătura între sudul şi nordul ţării.
Transport rutier
Operatorii economici şi instituţiile care utilizează frecvent reţeaua rutieră pentru
transportul materialelor periculoase. În perioada 2012 – 2017 în judeţul Dolj au fost
notificate un număr de 15.373 de transporturi.
In perioada 2006 – 2017 s-au produs un numar total de 2.619 accidente rutiere
grave soldate cu victime.
Media anuală a numărului de calatori înregistraţi de Regionala de Transport
Feroviar de Călători Craiova, a fost de 1.004.500 calatori
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Intervenţia în caz de accident sau eveniment feroviar, în prima fază, se face de
către personalul de tren aflat la faţa locului prin anunţarea structurilor ierarhic superioare
despre incidentul produs, anunţarea incidentului la numărul de urgenţă 112, asigurarea
materialului rulant contra fugirii, acordarea primului ajutor persoanelor accidentate,
îndrumarea si ajutarea călătorilor aflaţi în tren către căile de evacuare în scopul limitării
producerii accidentelor.
Concomitent cu evacuarea călătorilor se procedează la stingerea sau localizarea
incendiilor apărute după caz si luarea masurilor de limitare a propagării acestora până la
sosirea serviciilor specializate.
Transport fluvial:
Transportul de marfă şi persoane operează între Portul Calafat şi Portul
Montana din Bulgaria, perpendicular pe axa de curgere a fluviului.
Pe fluviul Dunărea se realizează şi transport de combustibil nuclear uzat pe
itinerariul Bechet – Izmail şi Tulcea – Bechet.
Navele operează între porturile Moldova Nouă şi Constanţa sau Moldova
Nouă şi Galaţi.
Puncte periculoase pe şenalul navigabil:
- Salcia: cota 136 cm, adâncime 3,80 m;
- Bogdanu: cota 88 cm, adâncime 3,40 m;
- Desa Pietrişu: cota 88 cm, adâncime 3,50;
- Lom Rast: cota 88 cm, adâncime 3,40 m;
- Bechet: cota 71 cm, adâncime 2,70 m.
Transportul aerian:
Aeroportul Craiova
Numărul de pasageri mediu a fost de 200.000. Clasa aeroportului Craiova este 4C.
Capacitate de operare aeronave B+C, cu posibilitate de procesare 500 pasageri/ora.
2.3.3. Riscuri nucleare:
Teritoriul judeţului Dolj poate fi afectat de un accident nuclear produs la Centrala
Nuclear Electrică de la Kozlodui, amplasată pe teritoriul Bulgariei, pe malul drept al
fluviului Dunărea, la aproximativ 3 km sud-vest faţă de confluenţa râului Jiu cu fluviul
Dunărea şi la aproximativ 13 km vest-sud-vest faţă de oraşul Bechet din judeţul Dolj.
Pe amplasamentul C.N.E. Kozlodui există un număr de 6 reactoare nucleare (unităţi)
destinate producerii energiei electrice, având o putere instalată totală de 3.538 MW.
Unităţile 1-4 sunt de tip VVER-440 model V230, neanvelopate, cu o putere de 440
MW(e) fiecare, iar unităţile 5-6 sunt de tip VVER-1000, anvelopate, cu o putere de 1.000
MW(e) fiecare. Odată cu accederea Bulgariei în Uniunea
Europeană, unităţile 1-4 au fost oprite din funcţionare, în vederea decomisionării (dezafectării),
fiind în prezent neutilizate. Drept urmare, în momentul de faţă C.N.E. Kozlodui produce energie
electrică numai prin intermediul celor două reactoare tip VVER-1000, acestea corespunzând
normelor de funcţionare în siguranţă reglementate la nivel internaţional. În ceea ce priveşte
dezvoltarea capacităţilor de producţie de pe amplasament, compania bulgară care operează
centrala nucleară a lansat mai multe proiecte având ca obiect extinderea duratei de viaţă a
unităţilor 5 şi 6, construirea unei noi unităţi de producţie a energiei - unitatea 7, construirea unui
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depozit destinat deşeurilor radioactive în apropierea centralei nucleare, etc. Până la acest
moment nici unul dintre aceste proiecte nu a fost realizat, acestea aflându-se în diferite stadii de
implementare.
În cazul producerii unui accident nuclear la C.N.E. Kozlodui se pot elibera şi dispersa
în mediu produşi de fisiune sub formă gazoasă, lichidă sau solidă.
Produşii radioactivi gazoşi şi cei sub formă de aerosoli se pot răspândi pe o
suprafaţă mare, astfel încât, în cazul unui accident nuclear major se pot depăşi nivelurile
de intervenţie asociate adoptării unor măsuri de protecţie specifice, implicând aplicarea
unor măsuri graduale de protecţie a populaţiei şi a mediului pe teritoriul României.
Radioactivitatea poate depăşi normele admise atât din punct de vedere al expunerii
externe la radiaţii γ emise de radionuclizii prezenţi în nor sau depuşi pe sol, cât şi din
punct de vedere al expunerii interne, prin inhalare, consumul apei sau a alimentelor
contaminate. Un pericol deosebit din acest punct de vedere îl reprezintă izotopii
radioactivi ai iodului, stronţiului şi cesiului, precum şi cei ai gazelor nobile.
Având în vedere apropierea municipalității Montana de centrala nucleară de la
Kozlodui, situația radiațiilor din zonă este monitorizată zilnic cu ajutorul instrumentelor
de măsurare PP51M. Valorile măsurate ale nivelului de radiații gamma sunt normale, fără
să se înregistreze probleme. Altfel, fondul natural de radiații din municipiul Montana este
o combinație de raze ale crustei pământului, spațiului, atmosferei, aerului ș.a.m.d.. și este
relativ constant, dacă nu există situații de urgență. Conținutul de elemente radioactive
naturale în probele de sol, luate de pe terenul din apropierea municipiului Montana, are
valori caracteristice regiunii.
2.3.4. Eşecul utilităţilor publice:
Situaţia (nominal), precum şi stadiul de realizare a lucrărilor de utilitate publică
in comuna Motatei este prezentată mai jos.
RETEA APA
SITUATIE EXISTENTA
Retea distributie
Proiecte in derulare
(nr. km
(indicatori fizici – nr statii
retea apa)
tratatre, nr. km retea, nr.
bransamente, etc.)
24,33 km
-

RETEA CANALIZARE
SITUATIE EXISTENTA
Retea
Proiecte in derulare
canalizare
(indicatori fizici – nr statii epurare,
(nr. km)
nr. km retea, nr. bransamente, etc.)
6,4 km

-

RETEA
GAZE
SITUATIE
EXISTENTA
-

2.3.5. Analiza riscurilor biologice
În ceea ce priveşte analizarea surselor potenţiale de izbucnire a unor epizootii,
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj a identificat
următoarele localităţi:
Nr. crt.
1.

Localitate
Motatei

Sistem de crestere
Gospodăresc

În anul 2017 s-au înregistrat 4 cazuri de tifoză aviară în localitățile Negioești,
Drăgotești, Leu, Goicea; 1 caz de AIE în comuna Podari, 6 cazuri de LEB în comunele
Băilești, Seaca de Câmp, Plenița, Moțăței, Calafat.
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In caz de accident nuclear la Centrala nucleară de la Koslodui, măsurile de
protecţie şi intervenţie se stabilesc pentru întreaga zonă contaminată, în funcţie de
situaţia reală.
2.3.6. Riscul de incendiu
Este cel mai frecvent risc care se manifestă pe teritoriul judeţului, producerea lui
reprezentând o situaţie de urgenţă de tip special, fenomen care afectează domenii
importante ale activităţii vieţii economice şi sociale, precum şi construcţii, instalaţii,
amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi agricole, etc.
Atât prin frecvenţă şi pagube produse, cât şi prin numărul de victime, incendiul
produce cele mai mari pierderi umane, culturale, sociale şi economice, cu consecinţe
directe şi indirecte.
Incendiul este socotit un risc de gravitate mică, dar frecvenţa manifestării îi
conferă un efect cumulat.
Conform O.M.I.R.A. Nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei
privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, cu modificările şi
completările ulterioare, se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu:
riscuri naturale - incendii de pădure şi/sau vegetaţie;
riscuri industriale - incendii şi explozii la obiective şi instalaţii industriale;
riscuri de transport - incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval şi
aerian;
riscul construcţiilor - incendii la construcţii şi alte amenajări;
- risc social - incendii generate de manifestări violente, acte de răzbunare.
Situaţia incendiilor aferentă anului 2017 în funcţie de obiectivul afectat este prezentată în
cele ce urmează: 31% incendii la locuințe și proprietăți individuale, 58% incendii de
vegetație uscată, 2% incendii în blocuri de locuit şi 9% alte obiective (construcţii,
depozite, păduri, culturi agricole).
Incendiile produse în anul 2017 în zona de competenţă a inspectoratului au fost
generate în principal de focul deschis (72%), instalaţii electrice defecte sau improvizate
(16%), fumat (6%) și acţiuni intenţionate (6%).
Situaţiile cu principalele surse de aprindere care au generat incendii se
prezintă după cum urmează:
2017 – foc deschis: 925; coş, burlan de fum defect sau necurăţat: 35; instalaţii electrice
defecte: 140; actiune intenţionată: 37; fumatul: 37; foc deschis în spatii inchise: 16;
cenuşă, jar, scântei: 11 ; aparate electrice sub tensiune: 5; mijloace de încălzire
improvizate: 3; mijloace de încălzire nesupraveghete: 12; echipamente electrice
improvizate: 3; sisteme de încălzire defecte: 4; scurgeri de produse inflamabile: 3;
defecţiuni tehnice de exploatare: 3; jocul copiilor cu focul: 16; sudură: 3; autoaprindere
sau reacţii chimice: 6 ; scântei mecanice, elecrtostatice sau prin frecare: 7; trăsnet sau alte
fenomene natural: 1; explozie urmată de incendiu: 1;
alte împrejurări: 4.
Analizând situaţia timpului mediu de răspuns, timpului mediu la intervenţie şi
media incendiilor la suta de mii de locuitori, rezultă următoarele aspecte:
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Anul
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Timpul mediu de
Răspuns (minute)
16
15,5
18
16
17
14
15

Timpul mediu de
intervenţie (minute)
77
87,5
83
79
81
82
74

Media incendiilor la
suta de mii de locuitori
156
186
121
113
172
163
165

La nivelul judeţului Dolj zonele cu riscuri de producere şi propagare a
incendiilor în masă sunt:
1. Platformele industriale est şi vest ale municipiului Craiova şi platforma
industrială a municipiului Calafat, care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat
şi cu procese tehnologice care presupun producerea, prelucrarea, manipularea ori
depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase.
Centrele populate în care se găsesc obiective (spaţii) de cazare ori social-culturale
reprezentate prin clădiri înalte sau cu aglomerări de persoane - Craiova, Calafat, Băileşti.
2.Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze
naturale: Filiaşi, Răcarii de Sus, Răcarii de Jos, Tatomireşti, Brădeşti, Moşneni, Beharca,
Bogea, Işalniţa, Craiova, Şimnicu de Jos, Gherceşti, Mlecăneşti;
3.Zonele împădurite aparţinând fondului forestier;
4.Depozitul de înmagazinare gaze naturale Gherceşti;
5.Culturile agricole situate, în principal, în partea de sud a judeţului, de-a
lungul bazinelor hidrografice ale fluviului Dunărea, râurilor Jiu, Desnăţui şi Balasan.
Pe teritoriul municipiului Montana pericolul de incendiu este determinat de arderea
campurilor de miriste inainte de aratul toamnei.
2.3.7. Riscurile sociale
Pentru această categorie de risc se analizează producerea unor evenimente în
următoarele împrejurări: adunări, târguri, festivaluri şi alte manifestări periodice cu
afluenţă mare de pulic, precum şi posibile mişcări sociale.
Astfel au fost identificate aproximativ 200 de obiective, sursă de risc social (săli
aglomerate, mall-uri, săli de spectacole, spații, târguri și expoziții, spații competiții
sportive, etc.).
2.3.8. Analiza altor tipuri de riscuri.
Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Descarcerări

346

152

152

67

36

29

34

46

43

Asistenţă medicală şi
transport medical

868

1837

1711

1949

3570

6284

7838

7560

8472

39

2017
60
9547

Asistenţa persoanelor

68

111

42

28

62

114

173

224

250

35

Salvări de animale

41

31

21

34

19

16

23

2

5

28

5

5

2

2

2

4

1

1

3

Intervenţii pentru
protecţia mediului

2.3.9. Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor
Sănătatea plantelor este fundamentală pentru susținerea și competitivitatea agriculturii,
siguranței alimentelor și a protecției mediului. Introducerea și stabilirea organismelor
dăunătoare pe teritoriul României poate avea ca efect creșterea cantităților de produse de
protecție a plantelor utilizate ceea ce contravine prevederilor directivei privind utilizarea
durabilă a acestora. Mai mult pentru un număr reglementat de boli și dăunători nu există
tratamente curative posibile.
Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare poate determina daune serioase
culturilor agricole, plantelor din grădini publice și private, păduri și degradarea
ecosistemelor naturale.
2.4. ACOPERIREA RISCURILOR LA NIVELUL JUDEȚULUI DOLJ
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
Concepţia desfăşurării acţiunilor de intervenţie are ca scop reglementarea modului de
răspuns al componentelor locale ale Sistemului Naţional pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj şi celelalte instituţii implicate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă, pe timpul situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de
risc ce se pot manifesta în zona de competenţă, stabilirea detaliilor de planificare,
conducerea şi coordonarea operaţională necesară punerii în practică a acţiunilor tuturor
factorilor împlicaţi în vederea gestionării riscurilor la nivelul judeţului Dolj.
În funcţie de locul producerii situaţiei speciale acţiunile de intervenţie se pot
desfăşura în următoarele medii: terestru, împădurit, acvatic (lacuri de acumulare, lacuri
de câmpie, râuri, pâraie, Fluviul Dunărea).
În vederea asigurării unui răspuns oportun şi eficient a fost întocmit Registrul de
riscuri şi capabilităţi la nivelul judeţului Dolj în conţinutul căruia s-au constituit sisteme
de intervenţie imediată compuse din celule de alarmă.
Acţiunile de răspuns în situaţii speciale se planifică şi desfăşoară pe trei paliere:
operativ, tactic şi strategic.
Pentru alertarea capabilităţilor specializate prevăzute prin planurile de acţiune se
stabilesc următoarele coduri:
- ALPHA – pentru celule de alarmă organizate la nivel judeţean şi cele cu
competenţă regională cu program de lucru 24/24 de ore şi timp de operaţionalizare de
la 3 minute până la 60 minute.
- BRAVO – pentru celule de alarmă organizate la nivel judeţean şi cele cu
competenţă regională cu timp de operaţionalizare mai mare de 60 minute.
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- CHARLIE – pentru capabilităţile specializate care intervin în sprijinul
celulelor de alarmă.
Competenţa pentru introducerea codurilor de alertare menţionate anterior se
stabileşte, astfel:
- Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă - pentru ALPHA şi BRAVO.
- Centrul naţional de conducere integrată al MAI – pentru CHARLIE.
Capabilităţile specializate prevăzute prin planurile de intervenţie/acţiune se
stabilesc pe coduri de alertare.
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Concepţia urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
menţinerea la niveluri acceptabile sau, după caz, limitarea efectelor manifestării
riscurilor identificate;
analizarea promptă şi realistă a situaţiilor operative create, cu luarea în considerare
a tuturor elementelor ce pot influenţa evoluţia factorilor de risc cu impact negativ
asupra vieţii şi a persoanei, comunităţilor afectate, ca urmare a hotărârilor adoptate
şi a măsurilor dispuse de factorii de decizie abilitaţi conform legii;
menţinerea cooperării permanente cu toate componentele subsitemului local de
management al situaţiilor de urgenţă;
asigurarea unui grad ridicat de protecţie a populaţiei şi a personalului propriu;
asigurarea intervenţiei oportune, cu eficienţă maximă, încadrată în timpii de răspuns
planificaţi sau ordonaţi;
limitarea pierderilor de vieţi, a pagubelor materiale şi a efectelor negative asupra
mediului;
realizarea unei repartiţii judicioase a forţelor şi mijloacelor de intervenţie în zona de
competenţă;
asigurarea unei conduceri şi coordonări unitare a acţiunilor de intervenţie;
cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, a
riscurilor la nivelul judeţului Dolj.
punerea în aplicare parţial sau total a planurilor operative în vederea realizării
măsurilor de prevenire / protecţie, intervenţie în sprijinul populaţiei în cazul
manifestării unui anumit tip de risc;
cunoaşterea fluxului informaţional-decizional la nivelul judeţului Dolj;
verificarea viabilităţii planurilor operative şi de cooperare de către fiecare instituţie
cu funcţii de sprijin împlicată în gestionarea situaţiilor de urgenţă Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj, ca structură cu rol integrator
şi coordonator, la nivel judeţean, al tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul evitării manifestării riscurilor şi
pentru minimalizarea consecinţelor acestora, precum şi pentru a reduce frecvenţa
acestora de producere, îndeplineşte, sau, după caz, participă la asigurarea
următoarelor acţiuni, misiuni şi funcţii de sprijin:
monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici
etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente, precum şi a tuturor tipurilor
de risc;
activităţi preventive în competenţă, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii
riscurilor (controale şi inspecţii de prevenire la instituţiile publice şi operatori
economici sursă de risc, recepţionarea de specialitate a obiectivelor de investiţii,
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avizare / autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă, asistenţă tehnică de
specialitate, informarea preventivă, pregătirea populaţiei, constatarea şi sancţionarea
încălcărilor prevederilor legale, alte forme prevăzute de lege);
informarea, educarea şi pregătirea preventivă a populaţiei asupra pericolelor
specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra comportamentului adoptat în
cazul manifestării unui pericol potenţial generator de situaţii de urgenţă, instruirea
personalului cu atribuţii în domeniu, acordarea asistenţei tehnice de specialitate;
înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice locale şi avertizarea populaţiei prin
intermediul mijloacelor tehnice specifice despre posibilitatea / iminenţa producerii
unor situaţii de urgenţă;
căutarea descarcerarea şi salvarea persoanelor şi animalelor (altele decât felinele şi
cele sălbatice) aflate în pericol, imobilizate sau captive în medii ostile vieţii,
independent, cu forţele şi mijloacele din dotare şi/sau în cooperare cu cele aparţinând
altor structuri cu atribuţii în domeniu;
participarea la evacuarea şi transportul, atunci când este posibil, a persoanelor şi a a
unor categorii de bunuri materiale periclitate de producerea situaţiilor de urgenţă,
precum şi a taberelor de sinistraţi;
acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească prin intermediul
S.M.U.R.D.;
asigurarea măsurilor specifice domeniului de competenţă pe timpul desfăşurării
unor evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă;
distrugeri controlate de zăpoare, diguri şi alte amenajări hidrotehnice sau genistice
în scopul prevenirii producerii unor situaţii de urgenţă determinate de alunecări de
teren sau fenomene meteorologice periculoase;
localizarea, limitarea propagării, stingerea incendiilor şi participarea la înlăturarea
efectelor negative ale acestora;
neutralizarea materialelor periculoase prin efectuarea acţiunilor de asanare a
muniţiei neexplodate ramase din timpul conflictelor militare;
participarea, cu mijloace proprii, la acţiunile de transport şi distribuire a apei,
hranei şi bunurilor de primă necesitate pentru persoanele afectate sau evacuate;
participarea în cadrul structurilor ce asigură managementul riscului de poluare pe
fluviul Dunărea şi râurile interioare;
participarea cu forţe şi mijloace specializate la executarea cercetării C.B.R.N. şi
marcarea zonelor contaminate;
executarea decontaminării propriu şi participarea la deconataminarea populaţiei, cu
mijloace specializate proprii, precum şi ale celorlalte structuri dotate cu tehnică şi
materiale specifice şi/sau a punctelor de decontaminare personal, recunoscute din
timp în profil teritorial, în zonele contaminate nuclear, chimic şi biologic;
executarea misiunilor de decontaminare a tehnicii şi a terenului cu mijloace
specializate proprii şi ale celorlalte structuri dotate cu tehnică şi materiale specifice
şi/sau a punctelor de decontaminare tehnică şi echipament recunoscute din timp în
profil teritorial, în zonele contaminate nuclear, chimic şi biologic;
participarea la activităţi de evaluare a pagubelor, cercetarea cauzelor producerii unor
situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă şi centralizarea datelor şi
informaţiilor în vederea informării eşalonului superior;
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planificarea, pregătirea şi asigurarea resurselor destinate intervenţiei structurilor
proprii şi punerea la dispoziţia altor structuri, potrivit reglementărilor în domeniu, a
unor categorii de tehnică, materiale şi tehnică;
exerciţii şi aplicaţii.
În situaţii deosebite, atunci când se asigură sprijin logistic de la alte componente ale
subsistemului local de management al situaţiilor de urgenţă, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj, prin subunităţile sale, poate îndeplini,
pentru o perioadă de timp determinată, fără a afecta capacitatea de intervenţie,
misiuni de tipul:
asigurarea unor legături de comunicaţii şi informatică;
asigurarea energiei pentru iluminat pe timpul desfăşurării unor misiuni de
intervenţie;
participarea la acţiuni de reabilitare a zonelor afectate, prin angrenarea unor
categorii de forţe şi mijloace în degajarea aluviunilor şi altor materiale, scoaterea
apei din subsolurile/incintele inundate etc.

În scopul acoperirii riscurilor transfrontaliere şi stabilirii unui set unitar de reguli
şi măsuri pentru asigurarea intervenţiei comune în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă care implică participarea unor categorii de forţe şi mijloace aparţinând statului
vecin, cu implicaţia unor instituţii similare au fost întocmite Planurile de intervenţie
comună în domeniile de competenţă ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Oltenia” al judeţului Dolj şi Directoratele Regionale de Pompieri şi Protecţie Civilă
Montana, Vratsa şi Montana.
Organizarea cooperării
Cooperarea se organizează la nivel intra şi interinstituţional în baza legilor în vigoare
şi are ca obiectiv conjugarea efortului pentru gestionarea, în sistem integrat, a acţiunilor
în situaţii speciale.
La nivel interinstituţional pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce le revin,
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale investite cu atribuţii directe şi de
sprijin pentru răspunsul în situaţii speciale şi capabilităţile specializate ale acestora
cooperează pe baza protocoalelor sau planurilor întocmite din timp şi pe misiuni concrete,
în funcţie de evoluţia situaţiei operative.
La nivel intrainstituţional capabilităţile specializate din cadrul fiecărei
componente a sistemului cooperează pentru asigurarea schimbului de date şi informaţii
în ambele sensuri, conform atribuţiilor şi competenţelor conferite de legislaţia în vigoare.
La nivel local (teritorial) cooperarea se organizează atât intra cât şi
interinstituţional, în scopul realizării schimbului de date şi informaţii, analizării
oportunităţii măsurilor preventive, coordonării şi sincronizării acţiunilor în zona de
competenţă şi îndeplinirii în comun a unor misiuni.
Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc identificate la
nivelul judeţului se realizează conform legislaţiei în domeniu.
La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj
sunt întocmite planuri de urgenţă, planuri pentru gestionarea tipurilor de risc existente la
nivelul unităţii administrativ-teritorală, planuri de cooperare, protocoale de cooperare,
planuri operative şi proceduri, după cum urmează:
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Nr.
crt.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

TIP RISC

DOCUMENTE

RISCURI NATURALE
Planul de aparare împotriva inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii
hidrotehnice şi poluărilor accidentale al judeţului Dolj 20142017.
Plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale 2014 - 2017 al Municipiului Craiova
inundaţii
Planul de acţiune al IGSU în cazul producerii situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii.
Procedura privind acţiunile desfăşurate la nivelul MAI în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă generate de inundaţii.
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de accidente la construcţii hidrotehnice
Procedură privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
fenomene meteorologice periculoase
determinate de căderi masive de zăpadă, viscol, polei şi
blocaje de gheţuri pe Dunăre sau râurile interioare
Procedură operaţională privind monitorizarea situaţiilor de
urgenţă şi a evenimentelor manifestate la nivel local, judeţean,
regional sau naţional, inclusiv a celor determinate de
avertizări, atenţionări meteorologice sau hidrologice
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de de seceta hidrologică.
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de căderi de grindină.
Procedură privind notificarea gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de manifestarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, de către personalul Centrului
Operaţional Naţional
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de incendii la fondul forestier
Plan de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
generată de cutremure şi/sau alunecări de teren
cutremure
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de producerea cutremurelor puternice
Plan de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
generată de cutremure şi/sau alunecări de teren.
alunecări de teren
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de producerea alunecărilor de teren.
Planul de apărare împotriva incendiilor la fondul forestier al
incendii de pădure
judeţului Dolj
RISCURI TEHNOLOGICE
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de producerea accidentelor majore pe căile de
transport
riscuri de transport şi depozitare
produse periculoase
Procedură de sistem privind intervenţia în cazul situaţiilor de
urgenţă determinate de incidente, accidente sau accidente
majore la instalaţiile de gaze naturale.
Plan operaţional de intervenţie în caz de accident rutier în care
sunt implicate autovehicule ce transportă substanţe
periculoase.
Protocol de cooperare în vederea prevenirii accidentelor
rutiere ce pot fi comise de către conducătorii autovehiculelor
cu regim de circulaţie prioritară.
transport rutier
Protocolul de colaborare între Ministerul Transporturilor şi
M.I.R.A. pentru aplicarea Managementului incidentelor
produse pe autostrăzi şi drumuri naţionale
Plan de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
determinate de accidente majore pe căile rutiere
Plan de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
transport feroviar
determinate de accidente pe căile feroviere
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2.1.3.

2.1.4

2.1.5.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Plan de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
determinate de accidente deosebit de grave pe căile de
transport fluviale
Plan operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie
civilă.
transport aerian
Procedura privind intervenţia comună în situaţii de urgenţă
pentru căutarea şi salvarea de vieţi omeneşti în situaţia
producerii unui accident de aviaţie
Planul de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de avarierea gravă a magistralelor de transport
gaze, energie electrică şi produse petroliere.
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de avarierea gravă la magistralele de transport
transport prin reţele magistrale
gaze, produse petroliere, energie electrică
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de producerea alunecărilor şi prăbuşirilor de
teren în localităţi, la exploatări de resurse naturale care
afectează infrastructura căilor de transport şi reţelelor de
energie şi gaze naturale
Planul de urgenta internă la Depozitul de ţiţei Gherceşti
Planul de urgenta externă pentru accidente majore produse pe
amplasamentul operatorului economic S.N. Gaze Naturale
ROMGAZ S.A.
Planul de urgenţă externă S.C. CONPET SA, Direcţia
Operaţiuni - Departament Producţie - Divizia Vest - Sector
Orleşti - Staţia automatizată Gherceşti
accidente, avarii, explozii şi incendii în
Plan urgenţă internă SC Conpet SA - Staţia pompare ţiţei
industrie
Gherceşti
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de accidente chimice cu implicaţii pe
amplasament
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de accidente chimice cu implicaţii în afara
aplasamentului
Plan de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă nucleară
şi radiologică al judeţului Dolj
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de producerea unui accident nuclear şi/sau urgenţă
radiologică
Procedură standard operaţională pentru evaluarea, testarea şi
verificarea viabilităţii Planului de prevenire şi intervenţie în
riscuri nucleare
situaţii de urgenţă nucleară şi radiologică
Protocol de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi IGSU de
reglementare, aplicare a responsabilităţii legale şi colaborare
în caz de accidente nucleare şi urgenţe radiologice
Planuri de cooperare în domeniul CBRN, între ISU Dolj şi
Direcţia Regională de Pompieri şi Protecţie Civilă Montana,
Vratsa, Montana - Bulgaria
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
riscuri poluare ape
determinate de poluări pe cursurile de apă interioare
Procedura operaţională de intervenţie privind gestionarea
prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau
situaţiilor speciale determinare de prăbuşiri de construcţii,
amenajări
instalaţii sau amenajări.
Planul de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de avarierea gravă a sistemelor de gospodărie
comunală
Planul de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
eşecul utilităţilor publice
determinate de avarierea gravă a sistemelor de comunicaţii şi
informatică
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de avarierea gravă a sistemelor de gospodărie
comunală
transport fluvial

45

2.7.

2.8.

3.

3.1.

3.2.

4.

5.

Procedura de sistem privind modul de acţiune în situaţia
producerii unor avarii grave la sistemele de comunicaţii şi
informatică
Plan judeţean pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate
de căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos.
căderi de obiecte din atmosferă
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
sau din cosmos
determinate de căderi de obiecte din atmosferă şi din
cosmos.
Planul judeţean pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de explozii necontrolate ale muniţiei rămase din
timpul conflictelor armate
muniţie neexplodată
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de explozii necontrolate ale muniţiei rămase
din timpul conflictelor armate
RISCURI BIOLOGICE
Plan judeţean de urgenţă în caz de pandemie.
Planul de management al situaţiilor de urgenţă generate de
epidemii / pandemii.
Epidemii
Procedura operaţională de intervenţie privind gestionarea
situaţiilor speciale determinate de epidemii
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de producerea unei epidemii
Plan de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de epizootii/zoonoze
Plan de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de contaminări de culturi vegetale şi/sau produse
vegetale şi animale
Planul de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
epizootii/zoonoze
determinate de contaminări de culturi vegetale şi/sau produse
vegetale şi animale
Procedură privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de producerea epizootiilor
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de invazii de dăunători, contaminări de culturi
vegetale şi/sau produse vegetale
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de incendii
RISCURI DE INCENDIU
Planul de apărare împotriva incendiilor în masă al judeţului
Dolj.
Plan judeţean pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate
de evenimente publice de amploare.
RISCURI SOCIALE
Procedură de sistem privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
determinate de evenimente publice de amploare care pot
genera situaţii de urgenţă

PLANURI GESTIONARE SITUAŢII
DE URGENŢĂ

Planul Roşu de intervenţie al judeţului Dolj.
Planul de evacuare a populaţiei, unor bunuri materiale şi
colectivităţi de animale în situaţii de urgenţă al
judeţului Dolj.
Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Dolj.

Etapele de realizare a actiunilor
Organizarea pentru intervenţie a teritoriului Judeţului Dolj s-a făcut prin împărţirea
zonei de competenţă în 8 raioane de intervenţie, fiecare raion fiind acoperit de câte o
subunitate de intervenţie şi un număr variabil de C.L.S.U. care au în subordine servicii
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă astfel: Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova,
Detaşamentul 2 de Pompieri Craiova, Secţia de Pompieri Craiova, Detaşamentul de
Pompieri Calafat, Secţia de Pompieri Băileşti, Secţia de Pompieri Segarcea-Garda I de
Intervenţie Segarcea, Secţia de Pompieri Segarcea- Garda II de Intervenţie Bechet, Secţia
de Pompieri Craiova-Punct de lucru Filiaşi.
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În situaţii de urgenţă de o gravitate şi complexitate deosebite se activează Centrul
Judeţean de coordonare şi conducere a intervenţiei (CJCCI), măsură ce presupune
completarea C.O.J. existent în stare de normalitate cu specialişti din cadrul serviciilor
deconcentrate şi descentralizate din judeţ şi preluarea prerogativelor de comandă de către
prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:
• Alertarea şi/sau alarmarea pentru intervenţie.
• Informarea personalului de conducere asupra situaţiei create se face în cel mai
scurt timp de la primirea apelului de urgenţă, de către personalul din serviciul
operativ.
• Deplasarea la locul intervenţiei.
• Intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea
dispozitivului preliminar de intervenţie.
• Recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de
intervenţie sunt activităţi care încep imediat, după sosirea la locul acţiunii, se
continuă pe toată durata intervenţiei şi constau într-un ansamblu de acţiuni
întreprinse în scopul cunoaşterii situaţiei, analiza riscurilor pentru personalul de
intervenţie şi populaţie, obţinerii şi transmiterii datelor necesare pentru luarea
deciziei.
• Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor, bunurilor şi
mediului se execută distinct şi prioritar de către personalul stabilit şi pregătit în
acest scop:
-când situaţia de urgenţă ameninţă direct viaţa persoanelor ori animalelor;
-când există un pericol iminent de producere a unei situaţii de urgenţă care pune în
pericol viaţa;
-la ordinul instituţiilor abilitate.
Evacuarea şi salvarea persoanelor se execută, în toate situaţiile, cu sprijinul
personalului din obiectivul afectat, în raport cu pericolul ce le ameninţă, folosind
procedeele adecvate situaţiei de la locul acţiunii, specificul obiectivului şi categoria de
persoane şi/sau animale ce urmează a fi evacuate (salvate).
Evacuarea animalelor se execută cu ajutorul îngrijitorilor, folosind procedee şi
metode în raport cu specia acestora şi gradul de dezvoltare a evenimentului, de forţele şi
mijloacele la dispoziţie.
În cazul bunurilor se evacuează în primă urgenţă cele cu pericol de explozie,
precum şi cele de valoare. Bunurile evacuate se depozitează în locuri ferite de efectele
incendiului, ale apei şi precipitaţiilor atmosferice etc., asigurând protecţia acestora.
•
Realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia
concretă se execută pe baza ordinului de intervenţie. După realizarea dispozitivului de
intervenţie, acesta poate fi completat/modificat, la ordinul comandantului intervenţiei,
prin introducerea de noi elemente de dispozitiv, în funcţie de evoluţia situaţiei.
Pentru asigurarea desfăşurării simultane a acţiunilor pe toate direcţiile şi nivelurile,
în mod deosebit la tipurile de riscuri majore produse, dispozitivul de intervenţie se
organizează pe sectoare, pentru conducerea fermă şi neîntreruptă a forţelor şi asigurarea
libertăţii de acţiune.
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•

Manevra de forţe se realizează prin gruparea de resurse la locul intervenţiei, în
scopul concentrării efortului pe direcţiile de intervenţie, concomitent cu asigurarea
scoaterii efectivelor, tehnicii şi materialelor pentru intervenţie din zonele cu pericol
iminent.
•
Localizarea/limitarea efectelor evenimentului/dezastrului constă în izolarea
ariei de manifestare a acesteia faţă de mediul înconjurător şi stoparea agravării efectelor
produse, protecţia construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor periclitate, concomitent cu
crearea condiţiilor pentru înlăturarea urmărilor evenimentului cu forţele şi mijloacele
concentrate la locul intervenţiei.
Evenimentul se consideră localizat atunci când propagarea şi dezvoltarea acestuia
este întreruptă, protecţia vecinătăţilor este sigură şi sunt create condiţii pentru lichidarea
acestuia cu forţele şi mijloacele la dispoziţie.
•
Înlăturarea efectelor negative ale evenimentului este faza în care se execută un
complex de măsuri în scopul reducerii pagubelor materiale şi preîntâmpinarii apariţiei
altor tipuri de risc la locul intervenţiei, conform atribuţiilor din competenţă.
•
Regruparea forţelor şi mijloacelor constă în reorganizarea parţială sau totală a
dispozitivului de intervenţie şi se execută atunci când apar schimbări importante în
evoluţia evenimentului, la ordinul comandantului intervenţiei.
•
Stabilirea cauzelor producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat
evoluţia acestuia constituie acţiunile şi activităţile desfăşurate în scopul procurării,
analizării şi exploatării datelor şi informaţiilor şi problemelor de orice natură, aprecierii
corecte a condiţiilor care au favorizat evoluţia evenimentului şi identificarea celor care
au determinat dezvoltarea şi propagarea acestuia.
Stabilirea cauzelor producerii evenimentului se face de către comandantul
intervenţiei, potrivit reglementărilor legale.
•
Întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie
•
Retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii este operaţiunea ce se
execută la ordinul comandantului intervenţiei. În funcţie de stadiul şi efectele
operaţiunilor de intervenţie, retragerea forţelor şi mijloacelor se poate face eşalonat. În
cazul în care situaţia impune, la locul intervenţiei pot rămâne temporar forţe şi mijloace
în supraveghere sau se pot deplasa la altă misiune.
•
Restabilirea capacităţii de intervenţie.
•
Informarea inspectorului şef/comandantului şi eşalonului superior se
realizează prin rapoarte operative, rapoarte de intervenţie şi rapoarte de evaluare a
intervenţiei.
•
Analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare a acestora.
Faze de urgenţă a acţiunilor
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:
a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunitaţii în
raionul/obiectivul afectat;
b) urgenţa a II-a - asigurată de subunitaţile inspectoratului judeţean/al
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;
c) urgenţa a III-a – asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe;
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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.
Acţiuni de protecţie-intervenţie
Intervenţia structurilor subordonate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Oltenia” al judeţului Dolj se realizează pe două priorităţi (urgenţe) de bază, în
funcţie de particularităţile situaţiei de urgenţă, astfel:
a) Prioritatea (urgenţa) numărul 1 cuprinde misiunile care trebuie executate de
către subunităţi, în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, salvării
oamenilor şi bunurilor de patrimoniu, limitării sau înlăturării, după caz, a
consecinţelor acestora.
b) Prioritatea (urgenţa) numărul 2 în care se continuă acţiunile din prioritatea
numărul 1, la care se adaugă:
• asigurarea suportului logistic privind amenajarea şi deservirea taberelor pentru
sinistraţi;
• constituirea rezervei mijloace de protecţie individuală şi colectivă;
• executarea controlului contaminării radioactive, chimice şi biologice a
personalului şi bunurilor proprii;
• executarea controlului conatminării surselor de apă potabilă;
• participarea la evacuarea, protejarea şi, după caz, izolarea persoanelor contaminate;
• executarea controlului sanitar epidemic în zonele de acţiune a forţelor şi
mijloacelor proprii;
• transportul şi distrugerea muniţiei menţionate la acţiunile din prioritatea numărul 1;
• verificarea şi repunerea în funcţiune a sistemului de alarmare şi a celui de
comunicaţii şi informatică;
• participarea la misiunile de degajare a căilor de comunicaţii necesare transportului
materialelor şi mijloacelor de intervenţie;
• îndeplinirea altor misiuni stabilite prin lege.
Instruirea
Pregătirea forţelor prfesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate de lege,
pe baza unor programe adecvate avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Oltenia” al
judeţului Dolj, şi aprobate de Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Prefecţii, primarii şi conducerile operatorilor şi instituţiile publice au obligaţia de a
asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie, a
modalităţilor de acţiune.
Scopul activităţii de pregătire este acela de formare a deprinderilor şi însuşire a cunoştinţelor
necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă de la nivelul
localităţilor, operatorilor economici şi instituţiilor publice din judeţ.
Realizarea circuitului informaţional – deciziţional şi de cooperare
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate
obsevării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi preluării datelor specifice,
alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi deciziilor de către factorii
implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.
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Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de
urgenţă ierarhic superioare asupra locului producerii situaţiei de urgenţă specifică,
evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se
realizeză prin rapoarte operative.
Primarii, comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum
şi celulele de urgenţă constituite la (operatori economici şi instituţii) 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.
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 şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere
/manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora se vor stabili tipurile de forţe şi
mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel:
➢
servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă:
- compartimentul de prevenire;
- echipaje / grupe de intervenţie ;
- formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă ;
- echipe căutare-salvare, NBC şi pirotehnice);
- echipe de cercetare – observare;
➢
alte formaţiuni de cooperare (Crucea Roşie, echipe salvamont, scafandri
profesionişti ş.a.);
Pe lângă structurile serviciilor publice comunitare profesioniste şi voluntare pentru
situaţii de urgenţă, mai pot acţiona: unităţile poliţiei, jandarmeriei, structurile poliţiei
locale, unităţi speciale de aviaţie şi SMURD, unităţile specializate / detaşamente din
cadrul Ministerului Apărării Naţionale, unităţile pentru asistenţa medicală de urgenţă ale
Ministerului Sănătăţii, organizaţiile nonguvernamentale specializate în acţiuni de salvare,
unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitar-veterinară, formaţiuni de pază a
persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice
descentralizate şi societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi
dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii civile
specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în ONG-uri 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 formaţiile de protecţie civilă organizate la operatorii
economici şi societăţile comerciale în planul de apărare specific.
Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea
unei situaţii de urgenţă specifice se suportă, potrivit legii, din bugetul local, precum şi din
alte surse interne şi internaţionale, în scopul realizării acţiunilor şi măsurilor de prevenire,
intervenţie operativă, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje,
echipamente, materiale şi tehnica necesare şi pentru întreţinerea acestora, precum şi
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pentru pregătirea efectivelor, atât pentru forţele profesioniste cât şi pentru forţele
specializate voluntare din cadrul localităţii.
Având în vedere faptul că prevenirea este o activitate permanentă, logistica trebuie să
asigure derularea tuturor etapelor apărării împotriva dezastrelor, astfel:
1) asigurarea finanţării programelor pentru diminuarea riscurilor asupra vieţii şi
sănătăţii populaţiei, mediului înconjurător, valorilor materiale şi culturale;
2) asigurarea finanţării şi derulării programelor de îmbunătăţirea dotării pentru
gestionarea dezastrelor;
3) asigurarea resurselor necesare funcţionării structurilor cu activitate în domeniul
prevenirii şi gestionării dezastrelor;
4) finanţarea programelor pentru pregătirea autorităţilor şi populaţiei;
5) constituirea prin bugete, procentual faţă de prevederile acestora, de fonduri pentru
intervenţie la dispoziţia autorităţilor cu atribuţiuni în managementul dezastrelor;
6) constituirea şi împrospătarea stocurilor de materiale necesare în situaţii de dezastre.
Finanţarea acţiunilor preventive, de intervenţie şi reabilitare se face, potrivit legii, prin
bugetul local al judeţului, precum şi ale instituţiilor şi operatorilor economici, din alte
surse interne şi internaţionale.
Finanţarea măsurilor şi acţiunilor de protecţie şi supravieţuire a populaţiei pe timpul şi
după producerea situaţiilor de urgenţă se face prin bugetul local, bugetul de stat, de către
operatorii economici şi instituţiile publice, care au obligaţia prevederii în bugetele proprii
a fondurilor necesare protecţiei şi supravieţuirii salariaţilor pentru asigurarea continuităţii
activităţii pe timpul situaţiilor de urgenţă.
Resursele materiale sunt asigurate potrivit normelor de dotare emise de către ministere
pe domenii de activitate, autorităţile centrale şi locale ale administraţiei publice.
Resursele umane necesare pentru prevenirea si gestionarea tipurilor de risc din zona de
competenţă vor fi asigurate de: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetele
locale pentru situaţii de urgenţă, Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi
alte forţe care aparţin instituţiilor cu responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă.
Forţa umană prezentată mai sus va acţiona pentru intervenţie cu tehnica din dotare
precum şi cu cea de la operatorii economici din judeţ cu care s-au încheiat protocoale şi
planuri de intervenţie pentru situaţii de urgenţă.
Consiliul Judeţean 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.
LOGISTICA ACŢIUNILOR
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
se stabileşte prin planurile de apărare specifice, de către 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 protecţie specifice.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale,
instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri
şi resurse necesare.
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CAPITOLUL III
EVALUAREA SI ACOPERIREA RISCURILOR SPECIFICE IN
LOCALITATEA MOTATEI - ROMÂNIA
3.1. STAREA ECONOMICO – SOCIALA A LOCALITATII MOTATEI
Geografia şi mediul înconjurător
I. Geografia
1. Poziţia geografică a localităţii
Nord - com. Unirea, com. Caraula şi com. Izvoare
Sud - Comuna Poiana Mare şi Seaca de Câmp
Est - oraş Baileşti şi com. Galicea Mare
Vest - com. Maglavit şi com. Cetate
2. Principalele cursuri de apă - pârâul Balasan
3. Altitudine
4. Organizarea administrativ-teritorială
Suprafaţa totală -12909 ha
Localităţi componente - Moţăţei sat, Moţăţei Gară şi Dobridor
5. Mediul înconjurător
1. Fondul funciar - 12909 ha
2. Repartizarea terenurilor agricole pe clase de calitate -11580 ha teren
arabil
3. Suprafaţa terenurilor agricole afectate de diverşi factori limitativi ai
capacităţii productive
4. Investii pentru protecţia mediului - În curs construire a reţelei de
canalizare - 4 milioane lei
II. Populaţia
1. Populaţia şi structura
Totală - 6938
Pe sexe - Masculin - 3355
- Feminin - 3583
Pe grupe de vârstă: 0-14 ani - 576 ; 15-24 ani - 1896 ; 25-50 ani - 1527 ;
51-65 ani - 1488 ; 65-85 ani -1451 ; peste 85 ani - 42.
2. Mişcarea naturală a populaţiei:
Născuţi vii – 48 ; Decedaţi – 136 ; Spor natural - 36% ; Casatorii – 25 ;
Divorţuri - 7, Născuţi morţi – 0; Decedaţi în vârstă sub 1 an - 0
3 Mişcarea migratorie a populaţiei
Stabiliri de domiciliu în localitate – 68;
Plecări cu domiciliu din localitate - 8; Emigranţi: - 0 ; Repatriaţi:-0

52

III. Forţa de muncă
1. Balanţa forţei de muncă
Resurse de muncă
• Populaţie în vârsta de muncă, din care:
- bărbaţi de 16-59 ani şi femei de 16-54 ani - 3814
- bărbaţi de 60-65 ani şi femei de 55-60 ani din agricultură - 450
- bărbaţi de 60-65 ani şi femei de 55-60 ani salariaţi - 400
- pensionari în vârsta de muncă cu incapacitate temporară de muncă - 50
- pensionari în vârsta de muncă cu incapacitate permanentă de muncă - 20
- salariaţi sub şi peste vârstă de muncă
- alte persoane sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate 1.2
Populaţia ocupată civilă
• Agricultură – 4661
• Comerţ, repararea, întreţinerea autovehiculelor şi a bunurilor personale şi casnice - 95
• Hoteluri şi restaurante - 3
• Transport şi depozitare -13
• Postă şi telecomunicaţii - 8
• Activităţi financiare, bancare si de asigurări - 3
Administraţie publică - 34
• Învăţământ - 34
• Sănătate şi asistenţă socială -10
• Alte activităţi de serviciu colective sociale şi personale
1.3. Şomeri - 46
1.4. Populaţia activă civilă - 5073
1.5. Populaţia în pregătire profesională
2. Numărul mediu al salariaţilor şi muncitorilor pe forme de proprietate
Total, din care: 313
- proprietate publică - 185
- proprietate mixtă
- proprietate privată - 128
- proprietate cooperaţie - stat
- proprietate obştească
- proprietate integral străină
- proprietate de interes naţional
3. Numărul mediu al salariaţilor pe ramuri ale economiei naţionale
- Agricultură şi servicii auxiliare - 60
- Construcţii - Comerţ - 95
- Hoteluri şi restaurante -10
- Poştă şi telecomunicaţii - 7
- Transporturi depozitare -13
- Activităţi financiare, bancare şi de asigurări - 7
- Tranzacţii imobiliare şi alte servicii - Administraţie publică şi de apărare, asistenţă socială obligatorie - 39
- Învăţământ - 72
- Sănătate şi asistenţă socială -104
53

- Şomeri înregistraţi şi rata şomajului
Total şomeri - 46 din care: femei-12
Beneficiază de ajutor de şomaj - 46 din care: femei-12
Din beneficiarii de şomaj - persoane care au lucrat - 46
- din care femei-12
4. Sănătate
1. Cadre medico-sanitare din sectorul public
Medici, nr. total - 6
- locuitori pe un medic - 1195
Stomatologi, nr. total - 2
- locuitori la un stomatolog - 7172
Farmacişti, nr. total - 6
- locuitori la o farmacie -1793 Personal sanitar mediu - 7
- locuitori la un cadru medical - 1025
- personal mediu la un medic - 1
2. Unităţi sanitare şi paturi în unităţi sanitare
Sector particular
- policlinici - 0
- cabinete medicale - 6
- cabinete stomatologice - 1
- laboratoare medicale - 0
- laboratoare de tehnică dentară -1
- farmacii - 4
- puncte farmaceutice - 2
- depozite farmaceutice - 1
3.Numărul bolnavilor, pe clase de boli SIDA – TBC - 0
- Alte boli infecţioase şi parazitare - 10
5. Învăţământ
Unităţi - 9
Populaţie şcolară totală - 576 din care:
Copii în grădiniţe - 137
- Elevi - 439
Personal didactic - 34
Învăţământ preşcolar
Grădiniţe de copii - 5
Copii înscrişi -137
Personal didactic - 8
Învăţământ primar şi gimnazial
Şcoli - 4
Elevi înscrişi (în clasele l-V) 244
- în învăţământul gimnazial -195
Personal didactic-34
din care: - învăţământul gimnazial - 26
Biblioteci
Număr - 1
• Volume existente - 17 000 Cititori înscrişi – 550
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6. Protecţia socială
Pensionari de asigurări sociale (fără agricultori) - 650
Pensionari de asigurări sociale pentru agricultori - 250
Beneficiari de ajutor social - 310
Pensionari IOVR - 1
7. Numărul şi structura agenţilor economici
• Regii autonome - 0
• Societăţi comerciale - 42
- cu capital de stat şi mixt (de stat şi privat) - 0
- cu capital privat şi cooperaţist - 42
din care:
- cu participare de capital străin 5
- cu capital integral străin - 0
• Organizaţii cooperatiste
Persoane fizice independente - 32
• Asociaţii familiale - 38
8. Agricultura şi silvicultura
- Suprafaţa totală după modul de folosinţă
Suprafaţa totală-12909 ha,
• Suprafaţa agricolă - 12086 ha arabil (inclusiv sere)
- 11816 ha păşuni.
• Naturale fineţe naturale vii - 270
livezi şi pepiniere pomicole
• Fondul forestier - 0
• Ape şi bălţi -101 ha
• Alte suprafeţe 722 ha
Suprafaţa totală amenajată pentru irigat
- agricolă - 0
- arabilă 12086
Suprafaţa serelor (din total arabil)
SECTORUL PRIVAT:
Suprafaţa totală 12909 ha
Suprafaţa agricolă 12086 ha
- arabilă (inclusive sere) -11816 ha
- păşuni naturale - 3ha
- fâneţe naturale - 4 ha
- vii şi pepiniere viticole – 270 ha
- livezi şi pepiniere pomicole - 2 ha
- Ape şi bălţi - 101 ha
- Alte suprafeţe – 722 ha
Suprafaţa totală amenajată pentru irigat
Agricolă -11816 ha ; Arabilă -11816 ha
SECTOR PUBLIC ŞI MIXT
Tractoare agricole fizice-141
Pluguri pentru tractor -129
Cultivatoare mecanice-82
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Semănători mecanice-224
Maşini de administrat îngrăşăminte 20
Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică - 35
Combine autopropulsate pentru recoltat cereale paioase-34
Combine autopropulsate pentru recoltat porumb-2
Combine autopropulsate pentru recoltat furaje -4
Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje-2
Prese pentru balotat paie si fin-7
Suprafaţa arabilă ce revine pentru un tractor-82 ha
2. Productia agricolă
Vegetală - 28000 tone ;Animală – 2000 tone
3.Numărul animalelor
- Bovine – 200 Porcine -1600, Ovine -3.000, Caprine 3.400, Cabaline – 250 - Pasări – 20000,

Albine – 250 familii
SECTORULPRIVAT:
- bovine-200 ; porci ne-1600 ; ovine-3000 ; caprine-3400 ; cabaline-250
- păsări-20000 ; abine-250 familii
GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI
- bovine - 200 cap. ; porcine -1600 cap. ;ovine - 3000 cap. ;caprine - 3400 cap.
- cabaline - 250 cap. ; păsări - 20000 cap. ; albine 250 familii
9. Transporturi, poştă şi telecomunicaţii
-1. Lungimea, reţelei de căi ferate şi drumuri
• Lungimea căilor ferate – 10 km
din care: electrificată - 0
Linie normală - 10 km
din care: cu o cale 10 km
• Lungimea drumurilor publice 60 km
drumuri modernizate 60 km
Poduri 20
-2.Numărul autovehiculelor înscrise în circulaţie
Vehicule pentru transportul mărfurilor
- autotractoare - autoutilitare-105
- autovehicule specializate - 7
- autoremorchere
- Autovehicule speciale - 1
- Tractoare rutiere - 20
Vehicule pentru transportul călătorilor
- autobuze - 4 ; microbuze - 15 ; autoturisme – 1780
din care: proprietate privată - 1584
• Motociclete – 25 din care: proprietate privată - 25
• Motorete -30 din care: proprietate privată -30
Poştă şi telecomunicaţii
• Unităţi de postă, telefon, telegraf - 1
• Posturi telefonice în reţeaua telefonică mobilă - 0
• Posturi telefonice în reţeaua telefonică fixă - 0
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• Abonamente telefonice în reţeaua telefonică mobilă - 0
• Abonamente telefonice în reţeaua telefonică fixă - 675
• Abonaţi telex 4.
Radio şi televiziune
• Staţii de radiodifuziune
• Abonamente la radio - 1450
• Staţii de televiziune din care: sector privat
• Abonamente la televiziune - 2450
10. Construcţii de locuinţe
Locuinţe, din care: 3020
• proprietare publică 18
• proprietate privată 3002
XI. Gospodărie comunală
• Suprafaţa spaţiilor verzi - 2,5 ha
• Localităţi cu reţea de distribuţie a apei - 1
• Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei – 26 km
• Apa potabilă distribuită -100000 m3
3.2. EVALUAREA SI ACOPERIREA RISCURILOR
Consideraţii generale
Managementul situaţiilor de urgenţă în România este puternic influenţat de politica
potrivit căreia controlul acţiunilor (răspunsul, decizia) în astfel de situaţii aparţine
deopotrivă autorităţilor centrale şi locale. Rezultatul este o structură complexă, un sistem
ierarhizat după criteriile administrativ-teritorial şi al domeniului de responsabilitate, care
asigură gestionarea unitară şi permanentă a situaţiilor de urgenţă.
Autorităţile locale
Responsabilitatea şi autoritatea administraţiei locale în situaţii de urgenţă este
centrată în jurul primarului şi consiliului local. Multe localităţi şi zone intră în activităţile
de asistenţă directă furnizate de structurile specializate ale S.N.M.S.U.-serviciile publice
comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă existente la nivelul judeţelor,
municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia, unităţi şi formaţiuni. Priorităţile acestor
structuri, în fazele incipiente ale unei situaţii de urgenţă sunt alarmarea şi evacuarea
cetăţenilor, protejarea vieţii şi proprietăţii. Ele cooperează în acţiunile lor cu Poliţia,
Jandarmeria, unităţile Ministerului Apărării, serviciile medicale, de comunicaţii şi
transport.
În timpul unei asemenea situaţii autoritatea locală trebuie să asigure securitatea şi
ordinea publică. Serviciilor vitale precum alimentarea cu apă sau energie electrică,
reţelelor de comunicaţii sau transport şi asistenţei medicale trebuie să li se asigure
funcţionarea neântreruptă, dacă e posibil sau să fie restabilite cât mai repede posibil, dacă
sunt avariate.
Unul din principiile de bază în gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel local,
implică asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile
administraţiei publice. Acestea trebuie să acţioneze într-o concepţie unitară, să lucreze în
echipă (comitetul local şi respectiv judeţean pentru situaţii de urgenţă), echipă în care
fiecare are atribuţii şi sarcini precise, echipă care trebuie să centralizeze şi să prelucreze
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toate informaţiile de la locul dezastrului, să informeze autorităţile superioare, să analizeze
situaţia, să stabilească variante de acţiune şi să ia decizia.
Luarea unei decizii, chiar dacă este corectă şi viabilă, nu exclude însă
responsabilitatea execuţiei. Astfel, autorităţile trebuie să conducă nemijlocit, prin
reprezentanţii săi din comitetul pentru situaţii de urgenţă, acţiunile de intervenţie şi să
coordoneze întreaga activitate de gestionare a situaţiei de urgenţă prin preşedintele
comitetului pentru situaţii de urgenţă.
De asemenea, autorităţile locale trebuie să-şi exercite şi atributul de control,
îndeosebi în timpul stării de normalitate (în fazele de prevenire şi de pregătire).
Autorităţile naţionale
În orice moment, pe timpul unei situaţii de urgenţă, autorităţile locale sau judeţene
pot solicita, când capacităţile lor de răspuns suplimentate cu resursele oferite de
organizaţii neguvernamentale, voluntari şi sectorul privat sunt depăşite, implicarea în
acţiunile de răspuns a structurilor de la nivel naţional, care pot acţiona rapid, fără mandat
sau autorizare specială.
Îndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice de la toate nivelele a
atribuţiilor ce le revin, materializate în măsurile de pregătire, prevenire şi intervenţie luate
înainte, pe timpul dezastrului şi după producerea acestuia, are ca finalitate succesul
managementului situaţiilor de urgenţă.
Definiţii:
➢ situaţie de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător,
valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt
necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi
managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate
➢ situaţie de alertă - a da alarma (la apropierea unei primejdii). Permite autorităţilor
să ia orice măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea pericolelor pe care le presupune
constatarea unei situaţii de urgenţă.
➢ factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi
timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
➢ tipuri de risc - incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări
sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori
amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din
cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale,
sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii
de risc specifici;
➢ gestionarea situaţiilor de urgenţă - identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor
de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea
populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor
negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale respective;
➢ intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile
specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării,
după caz, a consecinţelor acesteia;
➢ evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă
ori producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau
potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici,
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categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi
care asigură condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a
instituţiilor publice şi agenţilor economici.
➢ dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale
sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului
şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice
de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă,
elaborate şi aprobate potrivit legii;
➢ avertizare - aducerea la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor necesare despre
iminenţa producerii sau producerea unor dezastre;
➢ alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre
iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian
➢ înştiinţare – reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre
iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către
autorităţile administraţiei publice centrale ori locale, după caz
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1. Analiza riscurilor naturale
a) Inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase
1. Inundaţii:
- ca urmare a revărsărilor naturale ale paraului Balasan cauzate de creşterea
debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a
blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi
podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos),
alunecări de teren, aluviuni, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;
- provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice
- produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică.
Inundaţiile pot fi previzionate cu ajutorul Centrului Meteo Regional Craiova, care
lansează prognoza apariţiei unor formaţiuni noroase care pot produce declanşarea de
fenomene meteo periculoase cu privire la creşterea nivelurilor pe fluviul Dunărea şi pe
râurile interioare din teritoriu, iar Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj transmite avertizări comitetelor locale,
obiectivelor sociale şi economice.
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2. Furtuni şi viscole (riscuri asociate: viscol, furtuni –vânt puternic şi/sau
precipitaţii masive, căderi de grindină).
Furtuna este un fenomen meteorologic, care constă în ploaie şi descărcărielectrice
(fulgere şi trăsnete), însoţite aproape întotdeauna şi de vânturi puternice, de peste 75
km/h, adică gradul 9 pe scala Beaufort (74,9 km/h, 20,8 m/s).
Viscolul este un vânt suficient de puternic şi turbulent, care depăşeşte tăria 4 pe
scara Beaufort, însoţit ori nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafaţa solului.
Când fenomenul este intens şi vizibilitatea verticală este redusă, nu se poate şti dacă este
transportată numai zăpada de la sol sau şi ninsoarea.
Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpadă de pe sol şi nu
ninsoare, aceasta se va numi zăpadă spulberată şi nu viscolită.
În cele mai frecvente situaţii, viscolele sunt însoţite de ninsori abundente care reduc
foarte mult vizibilitatea, perturbă traficul rutier, feroviar şi aerian, adeseori acestea fiind
întrerupte pentru diferite perioade. Vânturile puternice produc dezrădăcinări de arbori şi
întreruperi ale livrărilor de curent electric şi ale aprovizionării populaţiei.
În funcţie de posibilele consecinţe ale vântului puternic, se emit atenţionări
sau avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe
durate scurte;
b) acoperişurile şi coşurile clădirilor pot fi avariate;
c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci;
d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele
forestiere;
e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe
durate relativ importante;
b) acoperişurile şi coşurile clădirilor vor fi avariate;
c) circulaţia rutieră va fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere;
d) se vor produce căderi de copaci;
e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată sau
întreruptă.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de
câteva zile,iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată;
c) se pot produce pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone
agricole;
d) zonele împădurite pot fi puternic afectate;
e) circulaţia rutieră poate fi întreruptă pe zone extinse;
f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi întrerupt;
g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi întreruptă.
În funcţie de posibilele consecinţe ale ploilor importante cantitativ (care pot
avea şi caracter torenţial), se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după
cum urmează:
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1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse;
b)există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de
canalizare;
c) subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid;
d) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare
şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
e) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie
electrică.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse;
b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelelor de canalizare;
c) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile şi se pot produce perturbări ale
transportului feroviar;
d) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
e) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de
câteva zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse;
c) circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă;
d) risc ridicat de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare;
e)se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.
Căderi de grindină. Grindina este o formă de precipitaţii, particulele de apă din
atmosferă căzând pe suprafaţa solului în formă de gheaţă. Se formează atunci când
picăturile de ploaie traversează straturi de aer cu temperaturi scăzute (sub 0 °C).
Grindina se produce mai ales în sezonul cald, fiind asociată cu averse, vânt şi
descărcări electrice. Descărcările electrice şi grindina sunt fenomene meteorologice
periculoase care se asociază, de cele mai multe ori, ploilor cu caracter torenţial şi
intensificărilor de vânt şi pot contribui la agravarea posibilelor consecinţe ale acestora.
3. Căderi masive de zăpadă (riscuri asociate: ninsori abundente, blocare căi
rutiere şi feroviare)
Ninsori abundente
Zăpada este o formă solidă de precipitaţie, care se formează de obicei când vaporii
de apă trec prin procesul de depoziţie înaltă în atmosferă la temperaturi mai scăzute de 0
°C.
Înzăpezirile – depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori
abundente sau viscole antrenând cantităţi mari de zăpadă, unde poziţia drumului faţă de
vânt şi profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,3 m
pe sectoare continue sau discontinue.
În funcţie de posibilele consecinţe ale ninsorilor abundente şi/sau viscolului, se
emit atenţionări ori avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
a) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare
şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
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b) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie
electrică;
c) ninsorile abundente şi/sau viscolite pot provoca unele pagube în gospodării.
2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
a) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile şi se pot produce perturbări ale
transportului feroviar, ducând la izolarea unor comunităţi;
b) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
c) ninsorile abundente şi/sau viscolul pot/poate provoca pagube în gospodării
d) se pot produce pagube importante în sectorul forestier;
e) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.
3. Avertizare cod roşu se emite când:
a) circulaţia riscă să devină impracticabilă, pe durată lungă, în întreaga reţea (rutieră,
feroviară, maritimă şi aeriană, afectând grav activităţile umane şi viaţa economică);
b) numeroase localităţi pot fi izolate, punând în pericol viaţa locuitorilor;
c) se pot produce pagube materiale foarte importante;
d) se pot produce pagube majore în sectorul forestier;
e) reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii pot suferi distrugeri importante timp de
mai multe zile.
4. Seceta (riscuri asociate: hidrologică şi pedologică)
Seceta este un fenomen climatic deosebit de complex, fiind reprezentat de o
perioadă de timp caracterizată în principal de un deficit mare de precipitaţii sau chiar lipsa
lor. Acest lucru duce la o scădere temporară drastică a resurselor de apă din râuri şi lacuri,
precum şi a rezervelor de apă din sol.
5. Temperaturi extreme (riscuri asociate: depuneri de gheaţă, chiciură,
îngheţuri timpurii sau târzii, polei, poduri şi baraje de gheaţă pe apă (zăpor), poduri
şi baraje de gheaţă pe Dunăre, caniculă).
Canicula
Canicula este un fenomen meteorologic care apare tot mai frecvent în procesul de
încălzire globală, se manifestă printr-o căldură dogoritoare specifică zilelor calde de vară.
În România, vremea este caracterizată ca fiind caniculară atunci când temperaturile
maxime ating sau depăşesc 35 °C în cursul zilei şi se situează în jurul a 20 °C sau peste
acest prag, noaptea.
În funcţie de posibilele consecinţe ale temperaturilor maxime extreme, se emit
atenţionări sau avertizări meteorologice.
Incendii de vegetaţie (riscuri asociate: incendii la vegetaţie ierboasă şi/sau
arbustivă, incendii la culturi de cereale păioase).
incendii la fondul forestier
Zonele cultivate cu cereale păioase pe timpul campaniei de recoltare constituie de
asemenea zone cu risc ridicat de incendiu, din următoarele motive:
- cantitate mare de combustibil solid cu grad ridicat de uscăciune;
- probabilitate relativ mare de producere a incendiilor datorită activităţii umane din zonă:
activitate de recoltare, activitate transport pe căi de comunicaţii din zonă - şosele, căi
ferate;
- lipsa unor surse de apă care să poată fi utilizate în caz de incendiu;
- combustibilitatea materialelor şi suprafeţele mari ce pot fi afectate.
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Măsuri pentru stingerea incendiilor izbucnite pe timpul campaniei de
recoltare a cerealelor păioase
Stingerea incendiilor izbucnite în perioada de recoltare a cerealelor se bazează pe
acţiunea imediată a deţinătorilor de exploataţii agricole, a asociaţiilor agricole şi
operatorilor economici de profil, pe intervenţia imediată a serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă şi a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă în cazul
incendiilor de amploare, dar nu în ultimul rând pe participarea populaţiei la operaţiunile
de stingere. În acest sens trebuie luate următoarele măsuri:
a) asigurarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor potrivit
normelor de dotare;
b) instruirea proprietarilor de terenuri agricole şi deţinătorilor de maşini şi utilaje
agricole cu privire la măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie respectate
premergător şi pe timpul campaniei de recoltare;
c) amenajarea de rampe de acces pentru alimentarea cu apă din surse naturale
(râuri, lacuri, iazuri), revizuirea şi umplerea cu apă a bazinelor şi rezervoarelor existente;
d) amenajarea căilor de acces în interiorul parcelelor cultivate cu cereale.
e) pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o maşină sau la un utilaj folosit pentru
recoltarea păioaselor, se procedează astfel: maşina incendiată va fi evacuată imediat din
lan şi adusă cât mai aproape de mijloacele de stingere, după care va fi decuplată de la
tractor, acesta amplasându-se la o distanţă de cel puţin 20 metri, iar personalul va acţiona
simultan la stingerea maşinii şi a lanului, dacă a fost şi acesta cuprins de flăcări; asupra
motoarelor cu combustie internă şi a agregatelor se va acţiona cu stingătoare cu pulberi
şi dioxid de carbon, în lipsa acestora suprafeţele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu
prelate umezite.
Pentru stingerea incendiilor izbucnite în lanuri se va proceda în primul rând la
localizare, prin crearea de zone de protecţie faţă de vecinătăţi. Pentru crearea zonei de
protecţie în cazul lanurilor se va cosi în jur şi se va ara şi discui la marginea exterioară a
zonei în care se coseşte, o fâşie lată de cel puţin 5 metri. Raza zonei de protecţie se va
stabili în funcţie de viteza de propagare a incendiului. Lăţimea arăturii în partea spre care
bate vântul va fi de minimum 20 metri. Cositul se va face în direcţia opusă vântului, iar
cerealele cosite vor fi imediat evacuate. După executarea zonei de protecţie se va trece
imediat la stingerea incendiului prin baterea cerealelor aprinse şi înăbuşirea lor cu
pământ. Apa se va întrebuinţa în cantităţile strict necesare, urmărindu-se mai intâi
localizarea incendiului prin stropirea zonelor expuse pericolului de aprindere.
c) fenomene distructive de origine geologică:
c1) Cutremure
Comuna Motatei se gaseste in zona a 3-a seismica a unui cutremur cu epicentrul in
Vrancea.
Analiza riscurilor tehnologice
a) Riscuri industriale (accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie,
inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi
tehnologice; accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport) – nu este
cazul.
b) Riscuri de transport şi depozitare produse periculoase:
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Localitatea Motatei se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe
drumul judetean şi calea ferată, care face legătura între sudul şi nordul judetului.
c). Riscuri nucleare:
Teritoriul judeţului Dolj poate fi afectat de un accident nuclear produs la Centrala
Nuclear Electrică de la Kozlodui, amplasată pe teritoriul Bulgariei, pe malul drept al
fluviului Dunărea, la aproximativ 3 km sud-vest faţă de confluenţa râului Jiu cu fluviul
Dunărea şi la aproximativ 13 km vest-sud-vest faţă de oraşul Bechet din judeţul Dolj.
Produşii radioactivi lichizi şi solizi, cu activităţi specifice mari şi arie de răspândire
mică, pot ajunge în fluviul Dunărea, contaminând folosinţele de apă din aval şi, în mod
deosebit, pânza de apă a sistemului de irigaţii Sadova-Corabia, amplasată la sud de
localitatea Dăbuleni.
În zona Bechet, vântul predominant are direcţia din vest şi sud-vest, cu o frecvenţă
mai mare vara.
Zonele de planificare la urgenţă (ZPU), însemnând porţiuni din teritoriu, dispuse
concentric faţă de locul producerii accidentului, în care sunt aplicate anumite măsuri de
protecţie a populaţiei şi a mediului în caz de accident nuclear, în funcţie de gravitatea şi
dinamica acestuia, sunt:
• evacuare - 3 km: se află în întregime pe teritoriul Bulgariei;
• măsuri urgente de protecţie - 30 km: se extinde şi asupra teritoriului României;
localităţile din judeţul Dolj cuprinse în zona de planificare a măsurilor urgente
protecţie în caz de accident nuclear la C.N.E. Kozlodui
• zona de planificare pentru implementarea de măsuri pe termen lung: nu a fost
comunicată autorităţii naţionale competente din România (Comisia pentru
Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN) de către operatorul instalaţiei; urmare
a analizării riscului privind efectele probabile pe termen lung asupra teritoriului
României în cazul producerii unui accident nuclear sever la C.N.E. Kozlodui,
coroborat cu recomandările Documentului Tehnic nr. 955 emis de Agenţia
Internaţională pentru Energie Atomică (TECDOC 955, pag. 77, Tabelul B5) a fost
stabilită ca zonă de planificare pentru acţiuni pe termen lung (LPZ) o zonă cu raza
de 100 km; această a treia zonă cuprinde întregul teritoriu al judeţului Dolj, cu
excepţia porţiunii de nord, situată între judeţele Gorj şi Vâlcea (comuna Tălpaş).
d. Eşecul utilităţilor publice:
Localitatea dispune de sistem de alimentare cu apă
e. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos:
Pe teritoriul localitatii nu s-au produs căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos.
Cea mai probabilă situaţie pot fi prăbuşirea unor avioane militare sau civile pe rutele de
zbor existente în spaţiul aerian al judeţului.
f. Muniţie neexplodată
Analiza riscurilor biologice
În ceea ce priveşte analizarea surselor potenţiale de izbucnire a unor epizootii, Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj a identificat risc biologic in
system de crestere gospodaresc in localitatea Motatei.
Având în vedere experienţa anilor anteriori privind gripa aviară şi cea sezonieră au
fost adoptate măsuri privind:
• monitorizarea situaţiei,
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desfăşurarea acţiunilor de limitare a propagării virusului,
diminuarea impactului negativ, economic şi psihologic asupra populaţiei,
efectuarea de analize corecte şi riguroase;
acţiuni pe linie de biosecuritate, dintre care menţionăm:
izolarea la domiciliu;
purtarea măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul (inclusiv la domiciliu);
la apariţia unui caz confirmat de imbolnavire prin gripa A/H1N1 într-o clasă din
unităţi de învăţământ, suspendarea cursurilor şcolare ale clasei respective, pentru
o perioadă de 7 zile;
• la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire prin gripa A/H1N1 în clase diferite
ale aceleaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de
învăţământ, pe o perioada de 7 zile;
• protecţia cetăţenilor şi a personalului de intervenţie;
Acţiunile de protecţie şi intervenţie, în caz de risc biologic, se referă la
urmatoarele domenii de activitate:
a. prevenirea (profilaxia).- implică găsirea mijloacelor de întrerupere ; sursa de
infecţie – cale de transmitere – organism receptiv şi aplicarea unor măsuri la îndemana
cetăţeanului, cum ar fi: izolarea bolnavului, prevenirea contaminării celor din jur, etc.
precum şi intervenţia organelor specializate din reţeaua medicinei preventive (DSP Dolj)
în scopul reducerii gravităţii consecinţelor unor eventuale epidemii.
b. protecţia – acţiunea care se desfăşoara în zonele afectate, cu scopul de a evita
sau limita la minimum transmiterea bolilor contagioase, ridicarea rezistenţei la
îmbolnăvire prin vaccinări preventive a populaţiei, instituirea măsurilor de carantină
provizorie.
c. intervenţia – totalitatea acţiunilor care se desfăşoară în zonele afectate de
epidemii, cu scopul de a salva populaţia, a nimici agenţii vectori ai epidemiilor ; se
continuă acţiunile de observare medicală, carantină, izolarea şi tratamentul celor
contaminaţi, aplicarea măsurilor de dezinfecţie, deratizare, dezintoxicare ; continuarea
tratamentelor preventive (administrare de antibiotice, vaccinări etc).
Măsuri de ordin medico-sanitar în caz de de situaţii de urgenţă:
Măsurile de ordin medico-sanitar în caz de de situaţii de urgenţă, se grupeaza în
trei categorii
- măsuri preventive – axate în special pe educaţia sanitară a populaţiei în sensul
respectării regulilor de igienă individuală şi colectivă şi de igienă a apei, alimentelor,
evacuării corecte a reziduurilor şi respectarea instrucţiunilor autorităţilor sanitare ;
- măsuri profilactice în momentul producerii epidemiilor, care privesc izolarea
populaţiei afectate şi instituirea carantinei ;
- măsuri după declanşarea epidemiilor, care vizează continuarea acţivităţilor de
salvare şi spitalizare a victimelor
Riscul transmiterii bolilor infecţioase în caz de situaţii de urgenţă se datorează
următorilor factori:
a) transmiterea intensă a agenţilor patogeni, prin:
- deteriorarea condiţiilor de igienă a mediului, în special modificările cantitative ale
apei (conducte rupte, inundate cu apă de canalizare etc.)
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- dezorganizarea programelor de luptă antiepidemică, atât prin pierderi umane şi
materiale, cât şi prin implementarea unor măsuri improvizate, de utilitate nesigură şi
costisitoare ;
b) modificarea receptivităţii populaţiei faţă de bolile transmisibile, consecinţă a
stresului, alimentaţiei deficitare, lipsei de vitamine, proteine, etc.
c) introducerea de agenţi patogeni noi prin import din alte teritorii sau prin
redeşteptarea unor surse de infecţie, ascunse consecutiv apariţiei de cimitire umane,
outuri seci contaminate etc. în urma seismelor, alunecărilor de teren, inundaţiilor.
Acţiunile de protecţie şi intervenţie în teren în caz de de situaţii de urgenţă trebuie
sa ia în consideraţie toţi aceşti factori, diferenţiaţi pe tipuri de de situaţii de urgenţă
(seisme, inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, incendii, accidente pe căile de transport,
accident nuclear sau chimic).
O serie de măsuri de ordin medical şi sanitar au caracter general şi privesc:
- asigurarea apei potabile pentru populaţie ;
- asigurarea igienei alimentelor ;
- evacuarea cadavrelor şi controlul serviciilor mortuare;
- lupta contra rozătoarelor şi insectelor ;
- educaţia sanitară a populaţiei în cadrul pregătirii de protecţie civilă.
Ca urmare a unor categorii de situaţii de urgenţă, se pot declanşa o serie de epidemii,
astfel:
o în caz de seism:
- epidemii hidrice, prin afectarea surselor de apă sau a reţelelor de apă şi canalizare (febra
tifoidă, boli diareice acute cu germeni enterici-holera, dizenterie, salmonelloze etc.,
hepatita virală acută de tip A) ;
- toxiinfecţii alimentare ;
- tetanos – la răniţi ;
- zoonoze – tifosul exantematic
o în caz de inundaţii:
- epidemii hidrice (febra tifoidă, boala diareică acută cu germeni enterici – dizenterie,
holeră, salmonelloze, hepatita virală acută de tip A) ;
- tetanos ;
- tifos exantematic ;
- toxiinfecţii alimentare.
o în caz de accident chimic pot apărea îmbolnaviri în masă cauzate de inhalarea vaporilor
de amoniac din atmosferă sau a altor substanţe.
o în caz de accident nuclear la Centrala nucleară de la Koslodui, măsurile de protecţie şi
intervenţie se stabilesc pentru întreaga zonă contaminată, în funcţie de situaţia reală.
Analiza riscurilor de incendiu
Este cel mai frecvent risc care se manifestă pe teritoriul localitatii, producerea lui
reprezentând o situaţie de urgenţă de tip special, fenomen care afectează domenii
importante ale activităţii vieţii economice şi sociale, precum şi construcţii, instalaţii,
amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi agricole, etc.
Atât prin frecvenţă şi pagube produse, cât şi prin numărul de victime, incendiul
produce cele mai mari pierderi umane, culturale, sociale şi economice, cu consecinţe
directe şi indirecte.
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Analiza riscurilor sociale
Pentru această categorie de risc se analizează producerea unor evenimente în
următoarele împrejurări: adunări, târguri, festivaluri şi alte manifestări periodice cu
afluenţă mare de pulic, precum şi posibile mişcări sociale.
Au fost inventariate zone cu aglomerări de persoane din localitate în care se
organizează târguri şi festivaluri, exemplificate în continuare:
Principalele pieţe, târguri şi festivaluri organizate:
Nr.
crt.
1.

Localitatea
Moţăţei

Piaţă
agroalimentară
Joi, Duminică

Târg mixt
săptămânal
ocazional

Festivaluri
prima duminică după Sf. Mărie Mică
(8 septembrie)

Situaţii determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor la nivelul
localitatii
Sănătatea plantelor este fundamentală pentru susţinerea şi competitivitatea
agriculturii, siguranţei alimentelor şi a protecţiei mediului. Introducerea şi stabilirea
organismelor dăunătoare pe teritoriul României poate avea ca efect creşterea cantităţilor
de produse de protecţie a plantelor utilizate ceea ce contravine prevederilor directivei
privind utilizarea durabilă a acestora. Mai mult pentru un număr reglementat de boli şi
dăunători nu există tratamente curative posibile.
Introducerea şi stabilirea organismelor dăunătoare poate determina daune serioase
culturilor agricole, plantelor din grădini publice şi private, păduri şi degradarea
ecosistemelor naturale.
ACTIVITĂŢI DESFASURATE ÎN URMA UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CAZ DE INCENDIU
➢ pe timpul intervenţiei se va ţine cont de direcţia de propagare a incendiilor avânduse în vedere pericolul apariţiei unor noi incendii;
➢ participarea în cooperare cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă pentru:
• stingerea incendiilor;
• salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol;
• acordarea primului ajutor medical, trierea şi evacuarea populaţiei precum şi a
bunurilor materiale;
• limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele
din dotare;
• asigurarea asistenţei medicale de urgenţă.
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ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CAZ DE INUNDAŢII
➢ evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale afectate ca urmare a producerii
inundaţiilor;
➢ relocarea persoanelor sinistrate
➢ acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate
➢ participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi
medicamente;
➢ serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă vor interveni, în cooperare cu
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cu alte formaţiuni
specializate pentru limitarea proporţiilor dezastrului şi înlăturarea consecinţelor
acestuia cu mijloacele din dotare
- Măsuri de reducere a riscului: lucrări de apărare (diguri, baraje, canale, poldere,
controlul eroziunii, etc.);
- Măsuri de pregătire specifice: sisteme de detecţie şi alarmare; educarea şi participarea
comunităţii; planificarea lucrărilor de apărare
- Măsuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului; căutare-salvare; asistenţă
medicală aprovizionarea pe termen scurt cu apă şi alimente; purificarea apei;
supraveghere epidemiologică; adăpostire temporară
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CAZ DE ACCIDENTE CHIMICE ŞI
NUCLEARE
➢ executarea cercetării raionului contaminat, identificarea naturii şi concentraţiei
substanţelor toxice industriale, delimitarea raionului, a zonelor cu concentraţii
ridicate şi grad ridicat de pericol, prin semnalizare vizibilă, de către formaţiunile
de cercetare;
➢ izolarea sursei contaminării se va realiza numai de către specialişti, echipate cu
costume de protecţie, aparate izolante şi scule necesare remedierii avariei;
➢ realizarea unui perimetru de securitate prin măsuri de restricţie a circulaţiei şi
limitarea accesului în zonă;
➢ aplicarea primelor măsuri de prim ajutor persoanelor contaminate sau rănite, întrun loc special amenajat, astfel amplasat încât să fie la o distanţă mai mare de 100
m de sursa toxică şi în direcţie opusă celei în care bate vântul
➢ luarea măsurilor de protecţie a personalului de intervenţie;
➢ limitarea extinderii contaminării se va efectua prin realizarea perdelelor de apă;
➢ decontaminarea se va executa din partea opusă vântului;
➢ punctele de decontaminare vor fi amenajate în afara zonelor contaminate;
➢ utilajele care au fost folosite pentru acţiuni de intervenţie în interiorul raionului
contaminat vor executa decontaminarea totală după ce se scot din raion şi au
executat decontaminarea iniţială;
➢ personalul care a executat decontaminarea, execută decontaminare proprie după
terminarea misiunii.
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CAZ DE POLUARE CU SURSĂ TOXICĂ
În zona de acţiune a norului toxic se aplică următoarele măsuri de protecţie şi
intervenţie:
a. înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor şi a populaţiei despre pericolul chimic
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Acestea se execută cu scopul de a avertiza salariaţii şi populaţia despre pericolul
chimic în vederea realizării măsurilor de protecţie. Se înştiinţează şi alarmează atît
salariaţii agentului economic sursa toxică, cît şi populaţia sau agenţii economici care
eventual se pot afla pe direcţia norului toxic.
Mesajul de înştiinţare cuprinde informaţii privind: locul, momentul producerii şi
amploarea accidentului chimic, natura substanţei toxice industriale, direcţia şi viteza de
deplasare a norului toxic şi alte date utile asigurării protecţiei.
Alarmarea se execută în scopul avertizării salariaţilor şi populaţiei despre pericolul
chimic pentru a asigura măsurile de protecţie necesare.
b. asigurarea protecţiei cu mijloace individuale de protecţie
Această măsură se realizează cu scopul de a preveni pătrunderea substanţelor
toxice industriale în organism, prin inhalare sau prin piele.
Pentru realizarea protecţiei individuale se pot folosi următoarele mijloace: masca
contra gazelor cu cartuş filtrant specific substanţei toxice (folosită de regulă, de salariaţii
sursei toxice), aparatul izolant şi masca izolantă,, iar în lipsa acestora, la nevoie, se pot
folosi mijloace simple de protecţie individuale (batiste, prosoape etc. Îmbibate dacă este
posibil cu apă).
c. asigurarea protecţiei prin adăpostire
Se execută cu scopul de a realiza protecţia salariaţilor, a populaţiei şi animalelor
prin izolare, în zona de acţiune a norului toxic.
Pentru protecţia salariaţilor agentului economic sursă-toxică sau ai agenţilor
economici din zona de acţiune a norului toxic, se pot folosi adăposturile de protecţie
prevăzute cu sistem de filtroventilaţie în funcţiune, sălile sau birourile în care se poate
asigura izolarea prin aplicarea unor măsuri de etanşare.
Pentru protecţia populaţiei, adăpostirea se poate realiza prin izolare în locuinţe,
într-o încăpere la care se aplică măsuri de etanşare într-un timp foarte redus.
d. asigurarea protecţiei prin evacuare
Această măsură se execută temporar cu scopul de a realiza protecţia salariaţilor şi
a populaţiei numai atunci cînd celelalte mijloace de protecţie lipsesc sau nu sînt eficiente.
e. introducerea restricţiilor de consum a apei, produselor agroalimentare,
vegetalelor şi furajelor
Această măsură se realizează cu scopul de a preveni intoxicarea oamenilor şi
animalelor, în special în zona contaminată cu substanţe toxice industriale.
f. introducerea unor restricţii de circulaţie şi acces şi a unor măsuri de pază şi ordine
În zona de acţiune a norului toxic, aceste măsuri se realizează cu scopul de a
preveni intoxicarea oamenilor şi animalelor şi pentru a asigura desfăşurarea acţiunilor de
protecţie şi intervenţie.
g. organizarea cercetării chimice, a controlului şi supravegherii contaminării
Această măsură se realizează în zona accidentului chimic şi în zona de acţiune a
norului toxic cu scopul de a stabili prezenţa substanţei toxice industriale, calitatea
substanţei răspîndite, concentraţia acesteia, direcţia de deplasare a norului toxic, limitele
zonelor letale şi de intoxicare etc.
h. acordarea primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă a persoanelor intoxicate
Primul ajutor se asigură în zona de acţiune a norului toxic, intoxicaţiilor şi răniţilor,
eventual, pentru scoaterea acestora de sub acţiunea substanţelor toxice industriale,
acordarea primelor îngrijiri şi transportarea în instituţiile curative pentru tratament.
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i. aplicarea măsurilor de neutralizare şi de prevenire a răspîndirii substanţelor toxice
Se execută cu scopul de a micşora sau anula acţiunea substanţelor toxice
industriale, de a preveni sau diminua contaminarea mediului ambiant, de a realiza
localizarea şi înlăturarea urmărilor accidentului chimic.
j. instruirea salariaţilor şi a populaţiei
Instruirea salariaţilor şi a populaţiei se asigură pentru aplicarea măsurilor de
protecţie, respectarea regulilor de comportare în zona contaminată şi pe urma norului
toxic şi pentru a micşora sau anula pericolul intoxicării.
Instruirea salariaţilor şi a populaţiei din zona de acţiune a norului toxic se
organizează şi coordonează de către structurile protecţiei civile din localităţile respective
şi se execută de către specialiştii la protecţia civilă ai agenţilor economici surse-toxice.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CAZ DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ
Pericolul major pe care îl prezintă contaminarea radioactivă este iradierea internă
datorită radiaţiilor beta şi alfa. Aceasta impune adoptarea unor măsuri de protecţie a
oamenilor, animalelor şi plantelor pe toată durata acţiunii nocive, cu o delimitare a
terenului contaminat în 3 zone cu regim special de protecţie.
I. Zona controlului strict sau a contaminării moderate (prima zonă) are nivelul de
radiaţie de la 0,06 mR/oră pînă la 20 mR/oră sau 60-20000 mkR/oră.
II. Zona strămutării sau a contaminării intense (zona a doua) are nivelul de radiaţie
de la 20 – 100 mR/oră sau 20000 mkR/oră pînă la 100000 mkR/oră.
III. Zona înstrăinării sau contaminării periculoase cu nivel de radiaţie mai mare de
100 mR/oră sau 100000 mkR/oră.
În principiu, măsurile care se aplică în scopul protecţiei populaţiei şi animalelor în
zonele contaminate cu substanţe radioactive sînt măsuri ce prevăd adăpostirea oamenilor
şi animalelor şi măsuri care prevăd evacuarea lor din zona contaminată într-o zonă
necontaminată sau mai puţin contaminată.
Protecţia în fîşia de deplasare a substanţelor radioactive de la obiectul avariat are
la bază 3 factori: timpul, distanţa şi ecranarea.
TIMPUL: pentru izotopii radioactivi rezultaţi din avaria centralei nucleare, nivelul
de radiaţie scade în timp;
DISTANŢA: nivelul de radiaţie descreşte proporţional cu distanţa;
ECRANAREA: radiaţiile sînt stopate cu atît mai mult cu cît ecranul are o densitate
şi grosime mai mare.
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CAZ DE CUTREMURE
➢ cercetarea raionului şi delimitarea zonelor (construcţiilor) cu grad ridicat de pericol
de către formaţiunile de cercetare. Căutarea, cercetarea şi evaluarea efectelor negative în
zona afectată are scopul de a stabili amploarea dezastrului şi urmările.
➢ amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor,
trierea şi evacuarea populaţiei (salariaţilor) şi a bunurilor materiale
➢ deblocarea şi salvarea persoanelor din imobilele proprii:
salvarea victimelor de sub dărămături sau din locurile în care au rămas blocate;
deblocarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare;
asigurarea condiţiilor de supravieţuire (apă, aer, hrană, prim-ajutor) limitarea avariilor,
salvarea bunurilor material
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➢ evacuarea persoanelor sau bunurilor periclitate. Asigurarea protecţiei persoanelor cu
funcţii de conducere şi a pazei noilor spaţii de lucru; evidenţa persoanelor evacuate,
instalarea taberelor de corturi, depozitrea
➢ bunurilor evacuate; evacuarea valorilor importante, securitatea, paza zonelor
evacuate, controlul şi dirijarea circulaţiei.
➢ participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare sinistraţi
➢ acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
Primul-ajutor medical: asigurarea asistenţei medicale pentru formaţiunile de
intervenţie operativă; acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
premedical; triaj în focar de echipele sanitare; primirea şi trierea răniţilor aduşi de
formaţiunile specializate care au acordat ajutorul premedical; completarea ajutorului
medical; tratamentul medico-chirurgical de urgenţă în focar ori la spital/spitalizarea.
Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele afectate sau evacuate participarea la
distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi medicamente
➢ acţiuni ale subunităţilor specializate pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor
avariilor la reţelele de utilitate publică şi stingerea incendiilor precum şi
reabilitarea zonei
- asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi
- asigurarea autonomiei energetic pentru facilităţi critice de răspuns la urgenţă, pentru
minimum 72 ore;
- remedierea avariilor din reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, gazelor
natural, energiei termice pentru populaţie.
➢ efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţii, instalaţii şi
amenajări afectate:
- evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă
urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol;nominalizarea
responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă;
- Efectuarea lucrărilor inginereşti în construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate.
- pe timpul intervenţiei se va avea în vedere permanent existenţa pericolului apariţiei unui
dezastru complementar
➢ pază, ordine, îndrumarea circulaţiei, restricţii de circulaţie
- deplasarea fluentă şi rapidă a forţelor şi mijloacelor de intervenţie
- desfăşurarea eficientă a acţiunilor de transport şi evacuarea răniţilor, sinistraţilor;
- interzicerea accesului în zona de restricţie a persoanelor şi mijlocelor neautorizate sau
neimplicate în acţiuni de intervenţie;
- evitarea pericolelor de accidente de circulaţie; înlăturarea pericolului de înstrăinare a
unor bunuri sau valori materiale publice sau particulare;
- evitarea desfăşurării unor acţiuni necontrolate care ar putea spori gradul de pericol.
➢ înhumarea cadravelor. Acţiunea se desfăşoară în zonele de distrugeri, în timpul
acţiunilor de deblocare, prin degajarea şi scoaterea cadavrelor de sub dărâmături.
Cadavrele se depun temporar într-un loc dinainte stabilit pe timpul desfăşurării acţiunilor
de deblocare-salvare, de către conducătorii acţiunilor de intervenţie. După identificarea
şi întocmirea formalităţilor de deces, cadavrele se înhumează prin grija familiei şi/sau a
societăţii.
➢ Acordarea ajutoarelor de primă necesitate, asistenţei sociale şi religioase (acţiunea
se desfăşoară în zona afectată şi în afara ei). Acordarea de ajutoare umanitare de primă
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necesitate pentru personalul afectat; stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă
150socială; acordarea asistenţei religioase, sociale şi psihologice.
- Măsuri de reducere a riscului: proiectarea clădirilor conform normelor de zonare
seismice; informarea, pregătirea şi antrenarea populaţiei privind normele de apărare
împotriva efectelor cutremurului;
- Măsuri de pregătire specifice: înştiinţarea populaţiei; realizarea planurilor de protecţie
şi intervenţie;
- Măsurile de protecţie includ: asigurarea personală de viaţă şi a locuinţei; evacuarea
temporară a populaţiei; realizarea unor adăposturi subterane

CAPITOLUL IV
INSTITUTII RESPONSABILE SI ATRIBUTILE ACESTORA
4.1. Sistemul de management în județul Dolj și fortele care actioneaza in cazul
situatilor de urgenta
Ţinând cont de riscurile de producere a situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor,
experienţa în prevenire, protecţie, limitare/reducere impact, răspuns şi refacere, resursele
la dispoziţie, caracterul complex al managementului situaţiilor de urgenţă şi necesitatea
implicării tuturor instituţiilor statului şi a comunităţilor în acest efort, România a adoptat
un sistem integrat de management al situaţiilor de urgenţă, format din structuri cu
activitate permanentă şi structuri cu activitate temporară, şi a definit prin lege relaţiile
dintre acestea.
Centrul de greutate al acestui sistem îl reprezintă Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă, instituţie specializată a Ministerului Afacerilor Interne, coordonată
de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, care realizează managementul permanent
al activităţilor de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă, precum şi
reprezentarea şi cooperarea la nivel naţional şi internaţional în domeniile protecţiei civile
şi apărării împotriva incendiilor, potrivit competenţelor legale.
Structuri organizatorice implicate
❖
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă:
1 Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj
2 Consiliul Judeţean Dolj
3 Primăria Municipiului Craiova
4 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj
5 Brigada 2 Infanterie „ROVINE” - Craiova
6 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj
7 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj
8 Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova
9 Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj
10 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Dolj
11 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
12 Secţia Regională de Poliţie Transporturi Craiova
13 Centrul Militar Zonal Dolj
14 Direcţia Judeţeană de Informaţii Dolj
15 Administraţia Bazinală de Apă Jiu
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16 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj
17 Centrul Meteorologic Regional Craiova
18 Agenţia pentru Protecţia Mediului
19 Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Dolj
20 Direcţia pentru Agricultură Dolj
21 A.N.I.F. – Filiala Teritorială Dunăre Jiu
22 Direcţia Silvică Dolj
23. Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare
24. Direcţia de Sănătate Publică
25. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dolj
26. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
27. Inspectoratul Şcolar Judeţean
28. Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Dolj
29. Inspectoratul Teritorial de Muncă
30. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj
31. Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
32. Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Vest Oltenia
33. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova
34. S.C. Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj
35. Secţia de Drumuri Naţionale Craiova
36. C.N. Căi Ferate C.F.R. – Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova
37. Sucursala de Transport Feroviar Călători Craiova
38. S.N.T.F.M. - Sucursala Marfă Banat-Craiova
39. Aeroportul Internaţional Craiova
40. Telekom Romania Communications S.A.- Centrul Operaţiuni DJ-OT
41. Distribuţie Oltenia S.A.
42. Distrigaz Sud Reţele – Punct de lucru Craiova
43. Compania de Apă Oltenia
44. Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Işalniţa
45. Sucursala Electrocentrale Craiova II
46. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Zona de Producţie II Oltenia
47. S.C. Foraj Sonde SA Craiova
48. SNTGN Transgaz – Exploatarea Teritorială Craiova
49. S.C. Transelectrica S.A. – Sucursala Transport Craiova.
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor
care, potrivit HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, au atribuţii ori
asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil
teritorial, după cum urmează:
1) Înştiinţare, avertizare şi alarmare
2) Recunoastere si cercetare
3) Comunicatii si informatica
4) Cautare – salvare
5) Descarcerare, deblocare cai de acces
6) Protectia populatiei (evacuare, cazare, adapostire, asigurare apa si hrana, alte
masuri de protectie)
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7) Asistenta medicala de urgenta (prim ajutor calificat, triaj,stabilizare,
evacuare medicala, asistenta medicala de urgenta in unitatile de primiri
urgente si compartimentele de primiri urgente)
8) Asistenta medicala in faza spitaliceasca
9) Localizarea si stingerea incendiilor
10) Neutralizarea materialelor periculoase / explozive / radioactive
11) Asigurarea transportului
12) Asigurarea energiei pentru iluminat, incalzire si alte utilitati
13) Efectuarea depoluarii si decontaminarii CBRN
14) Mentinerea, asigurarea si restabilirea ordinii publice pe timpul situatiilor de
urgenta
15) Restabilirea starii provizorii de normalitate
16) Acordarea de ajutoare de prima necesitate
17) Acordarea asistentei sociale, pshihologice si religioase
18) Implementarea masurilor de control in cazul evolutiei unor epizootii grave
si zoonoze, respectiv implementarea masurilor privind prevenirea situatiilor
determinate de atacul organismelor daunatoare plantelor
Responsabilitati

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE
URGENTA GENERATE DE INUNDATII,
FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE,
ACCIDENTE LA CONSTRUCTIILE
HIDROTEHNICE SI POLUARI ACCIDENTALE
Coordonat de
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR DOLJ

Compartimentul inundatii furtuni – vant puternic si /sau
precipitatii masive, poduri si baraje de gheata pea pa si
Dunare, accidente la constructii hidrologice, seceta
hidrologica
Condus de
Sistemul de Gospodarire al Apelor Dolj
Compartimentul viscol, caderi masive de zapada (ninsori
abundente, blocare cai rutiere si feroviare),polei
Condus de
Sectia Drumuri Nationale Craiova
Compartimentul caderi de grindina, depuneri de gheata,
chiciura, ingheturi timpurii sau tarzii, seceta pedologica
Condus de
Directia pentru Agricultura Judeteana Dolj
Compartimentul canicula
Condus de
Directia de Sanatate Publica Dolj
Compartimentul poluari de ape
Condus de
Sistemul de Gospodarire al Apelor Dolj

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII, FENOMENE
METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA CONSTRUCTIILE HIDROTEHNICE SI POLUARI
ACCIDENTALE
Coordonat de
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR DOLJ
Compartimentul inundatii furtuni – vant puternic si /sau precipitatii masive, poduri si baraje de gheata pea pa si
Dunare, accidente la constructii hidrologice, seceta hidrologica
GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE
DE INCENDII DE VEGETATIE
(incendii de vegetatie ierboasa si/sau arbustiva ; incendii la culture de cereal paioase)
Coordonat de INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA”
Inspectoratul
Agentia de
Directia
Directia
Agentia
Garda
pentru
Plati si
pentru
Silvica
Pentru
Nationala
Situatii de
Interventie
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Agricultura
Judeteana Dolj

Dolj

Protectia
Mediului Dolj

de Mediu
Dolj

Urgenta
“Oltenia”
al judetului Dolj

Pentru
Agricultura
Dolj

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE
DE INCENDII LA FONDUL FORESTIER
Coordonat de
DIRECTIA SILVICA DOLJ
Garda
Forestiera
Dolj

Directia
Silvica
Dolj

Agentia
Pentru
Protectia
Mediului Dolj

Garda
Nationala
de Mediu
Dolj

Inspectoratul
pentru
Situatii de
Urgenta “Oltenia”
al judetului Dolj

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE CUTREMURE, ALUNECARI DE
TEREN, PRABUSIRI DE CONSTRUCTII, INSTALATII SAU AMENAJARI
Coordonat de
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII SUD – VEST OLTENIA
GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII,
EXPLOZII SI INCENDII IN INDUSTRIE, INCLUSIV PRABUSIRI DE TEREN CAUZATE DE ACTIVITATI
TEHNOLOGICE
Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA
GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII SI
INCENDII IN ACTIVITATI DE TRANSPORT SI
DEPOZITARE PRODUSE PERICULOASE

a)

b) Compartimentul accidente majore cu
implicatii in afara amplasamentului

Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
“OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE
URGENTA GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII,
EXPLOZII SI INCENDII IN ACTIVITATI DE
TRANSPORT

Compartimentul accidente majore cu
implicatii de amplasament

c)

a)

Compartimentul accidente cu produse
periculoase pe timpul activitatii de
transport

Compartimentul accidente,avarii, explozii si
incendii in activitati de transport terestre

b) Compartimentul accidente,avarii, explozii si
incendii in activitati de transport aeriene
c)

Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE
URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ

Compartimentul accidente,avarii, explozii si
incendii in activitati de transport navale

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII,
EXPLOZII, INCENDII SAU ALTE EVENIMENTE IN ACTIVITATI NUCLEARE SAU RADIOLOGICE
Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ
GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU ESECUL UTILITATILOR PUBLICE
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(retele importante de radio si televiziune, de comunicatii si informatica, de energie electrica si gaze, de energie
termica, de alimentare cu apa, de canalizare si eourare a apelor uzate si pluviale, caderi de baraje sau alte
incidente care conduc la evacuarea de debite, punind in pericol viata oamenilor)
Coordonat de INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE CADERI DE OBIECTE DIN
ATMOSFERA SI DIN COSMOS
Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ

GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE MUNITIE NEEXPLODATA SAU
NEDEZACTIVATA RAMASA DIN TIMPUL CONFLICTELORMILITARE
Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ
GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE EPIDEMII
Coordonat de
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ
GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE
DE EPIZOOTII / ZOONOZE
Coordonat de
DIRECTIA SANITAR VETELINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ
GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONARE RISC RADIOLOGIC
Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ
GRUP DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA EVENIMENTELOR PUBLICE DE AMPLOARE CARE POT GENERA SITUATII
DE URGENTA
Coordonat de
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN DOLJ
GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INCENDII
Coordonat de
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “OLTENIA” AL JUDETULUI DOLJ
GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
PENTRU SITUATII DETERMINATE DE ATACUL ORGANISMELOR
DAUNATOARE PLANTELOR
Coordonat de
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA DOLJ

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor
Autoritatea: Institutia Prefectului
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
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Primeste si analizeaza informatiile de la structurile
implicate in monitorizarea factorilor de risc

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta

c.

informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

d.

Prin structurile proprii si serviciile deconcentrate din
subordine si informeaza Comitetul National pentru Situatii
de Urgenta
In domeniul situatiilor de urgenta prin:
ISU “ OLTENIA ” Dolj – Centru Operational si Inspectia
de Prevenire
Aproba exercitiile, conform Planului anual de pregatire in
domeniul situatiilor de urgenta.

II RESURSE NECESARE
a.
b.
c.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol

Aparatura de transmitere si prelucrare a datelor
Mijloace de transport proprii si ale serviciilor
deconcentrate din subordine
Prin materiale informative / documentare, rapoarte, pliante,
mass-media, filme, conferinte, simpozioane, afise,
campanii informative

III. INTERVENTIE
a.

alarmare

b.

actiuni de cautare /salvare/ descarcerare

c.

asistenta medicala

d.

actiuni de indepartare a manifestarii
pericolului produs
actiuni de limitare a consecintelor unui
pericol

e.

Dispune in functie de situatie punerea in functiune a sistemului de
instintare / alarmare la nivelul judetului prin Centrul Operational al
ISU, care asigura secretariatul tehnic permanent al C.J.S.U.
Coordoneaza activitatile de interventie ale structurilor
organizatorice implicate in managementul situatiilor de urgenta
Coordoneaza activitatile de interventie ale structurilor
organizatorice implicate in acordarea asistentei medicale pe timpul
producerii unor situatii de urgenta
Coordoneaza activitatile de inlaturare a efectelor produse in cazul
unor situatii de urgenta
Coordoneaza activitatile de interventie pentru limitarea si
inlaturarea efectelor in cazul producerii unor situatii de urgenta

Autoritatea: Consiliul Judetean Dolj
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.

c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Primeste si analizeaza informatiile de la structurile
implicate in monitorizarea factorilor de risc
Prin structurile proprii si institutile / operatori economici
din subordine si informeaza Comitetul Judetean pentru
Situatii de Urgenta
Prin realizarea in colaborare cu structurile managementului
pentru situatii de urgenta a unor materiale informative /
documentare,pliante, filme, simpozioane, afise, campanii
informative
Participa

II RESURSE NECESARE
d.

e.

a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Aparatura de transmitere si prelucrare a datelor

Mijloace de transport proprii si ale institutiilor / operatori
economici din subordine
Prin sustinerea financiara a activitatilor de realizare a
materialelor informative / documentare, raportate, pliante,
mass-media, filme, conferinte, simpozioane, afise, campani
informative
Mijloacele de transport proprii

III. INTERVENTIE
a.

actiuni de cautare /salvare/ descarcerare

b.

asistenta medicala

Conduce activitatea institutilor si operatorilor / economici
cu atributiuni in gestionarea unor tipuri de risc
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c.

actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

d.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

Participa la actiunile de inlaturare a efectelor produse in
cazul unor situatii de urgenta prin institutiile si operatorii
economici din subordine
Participa la actiunile de limitare a efectelor produse in cazul
unor situatii de urgenta prin institutile si operatorii
economici din subordine

Autoritatea: ISU “ OLTENIA ” al Judetului Dolj
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta

c.

informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol

d.

exercitii si aplicatii

Centrul Operational realizeaza/monitorizeaza prin
subunitatile propri si institutile cu atributii in gestionarea
tipurilor de risc specifice judetului. Transmite rapoarte
lunare si operative catre:
- Institutia Prefectului
- Centrul Operational National
Inspecţia de Prevenire execută controale şi activităţi de
prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă la unităţile
administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi operatorii
economici de pe teritoriul judeţului, conform Planului anual
de control.
ISU “Oltenia” al judeţului Dolj organizează Ziua porţilor
deschise. Inspectia de prevenire executa informarea
populatiei si a salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta pein: - realizarea de materiale informative,
documentare, rapoarte, pliante, filme, afise, campanii
informative prin mass-media; - participarea la exercitiile si
aplicatile organizate conform Planului anual de pregatire
in domeniul situatiilor de urgenta ; - organizeaza
instructaje,instruiri, convocari cu personal de specialitate
cu atributiuni in domeniul situatiilor de urgenta.
conform Planului anual de pregatire in domeniul situatiilor
de urgenta

II RESURSE NECESARE
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

c.

d.

Centrul Operaţional prin aparatura specifică de transmitere
şi prelucrarea datelor amplasată la dispecerat, prin aparatura
specifică amplasată autospecialele de intervenţie de la
subunităţile din teritoriu.
Mijloace de transport proprii.
Realizarea de materiale informative/documentare, rapoarte,
pliante, filme, afişe, campanii informative prin mass-media;

conform Planului anual de pregatire in domeniul situatiilor
de urgenta

III. INTERVENTIE
a.

alarmare

b.

actiuni de cautare /salvare/ descarcerare

c.

asistenta medicala

d.

actiuni de indepartare
pericolului produs

e.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

a

manifestarii

Transmite ordinul prefectului de punere în funcţiune a
sistemului de înştiinţare-alarmare la nivel judeţ.
În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din
dotare pentru căutarea/salvarea/ descarcerarea persoanelor
afectate conform procedurilor de intervenţie pe tipuri de
risc.
În funcţie de situaţie, acordă asistenţă medicală de urgenţă
prin S.M. U.R.D.
În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din
dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea
unor situaţii de urgenţă, conform situaţiei create.
În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din
dotare pentru limitarea şi înlăturarea efectelor generate de
producerea unor situaţii de urgenţă.

Autoritatea: Inspectoratul de Politie / Jandarmi al Judetului Dolj
I GESTIONAREA RISCURILOR
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a.

b.

c.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Prin dispecerat şi structurile subordonate, cu aparatura
specifică pentru monitorizarea pericolelor şi riscurilor
specifice şi ale efectelor negative ale acestora
La solicitarea C.J.S.U. în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Participa

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Aparatura / echipamente si mijloacele din dotare

asigură transmiterea către populaţie a informaţiilor

Mijloacele din dotare

III. INTERVENTIE
asigură transmiterea semnalelor de alarmare către
populaţie.
în funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din
dotare pentru căutarea/salvarea/ descarcerarea persoanelor
afectate conform procedurilor de intervenţie pe tipuri de
risc.
Acordă primul ajutor până la sosirea formaţiunilor
specializate.
În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din
dotare pentru înlăturarea efectelor generate de producerea
unor situaţii de urgenţă, conform situaţiei create.
În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din
dotare pentru limitarea şi înlăturarea efectelor generate de
producerea unor situaţii de urgenţă.

Aalarmare
a.

actiuni de cautare /salvare/ descarcerare

b.

asistenta medicala

c.

actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

d.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

Autoritatea: SISTEMUL DE GOSPODARIE AL APELOR DOLJ
I GESTIONAREA RISCURILOR
a. monitorizează permanent parametrii hidrografici şi
transmite datele la dispeceratul D.A. Jiu şi, după caz, la
Comitetele Locale de Apărare împotriva Inundaţiilor
constituite la nivel de primării.

b. controlează obiectivele cadastrale şi primăriile din judeţ

c. efectuează exerciţii de simulare

- monitorizează permanent situaţia hidrografică din judeţul Dolj, revărsări ale
apei peste maluri, curgeri de pe versanţi, ape provenite din barări naturale
(zăpoare) sau artificiale, colmatări cu material adus de ape, prăbuşiri de maluri,
alunecări de teren, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, prize de
apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor de veghe
hidrologică şi hidrogeologică şi informează asupra atingerii valorilor critice
D.A. Jiu şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
- controale la obiectivele cadastrale din patrimoniu, pentru
verificarea starii acestora;
- controale la balastiere pentru verificarea respectari parametrilor
din autorizatia de functionare;
- controale privind starea de salubritate a albiilor raurilor;
- controale la constructile hidrotehnice privind comportarea in
timp a acestora precum si a mecanismelor de actionare aferente
barajelor;
- controale la primariile din judet pe linia respectari Planurilor
Locale de Aparare Impotriva Inundatiilor;
- efectuează anual exerciţii de simulare la inundaţii împreună cu Prefectura
Dolj, ISU Dolj şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

II RESURSE NECESARE
a. monitorizarea permanentă a parametrilor hidrografici privind
condiţiile de formare a viiturilor, modul de manifestare a acestora
precum şi modul de funcţionare a sistemului informaţional
hidrometeorologic.
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- staţii hidrometrice şi mire locale (amplasate pe principalele cursuri
de apă din judeţul Dolj), posturi pluviometrice precum şi personal de
observare.

b. exerciţii şi aplicaţii

materialele şi echipamentele prevăzute în Planurile Locale de Apărare
împotriva Inundaţiilor.

III. INTERVENTIE
c. acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol

activităţi specifice întreprinse cu maşini, utilaje şi forţă umană,
prevăzute în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.

Autoritatea: CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL OLTENIA
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc
si transmiterea datelor la autoritatiile
competente

b.

informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

Temperaturi aer (24h), temperatură sol (din 6h în 6h); precipitaţii lichide - solide
(vara - staţii automate orar, staţii clasice 3h ; iama Staţii automate şi clasice la 3 h);
umezeală (24h); presiunea (24h); vântul (24h); nebulozitatea (24h); fenomene
(24h); tensiunea vaporilor de apă (24h); deficitul de saturaţie (24h); fenomene
meteo periculoase (avertizări, agravări, meteor roşu, ameliorări când este cazul);
stratul de zăpadă (din 6h în 6h); densitatea şi echivalentul stratului de zăpadă;
durata de strălucire a Soarelui (24h); observaţii actinometrice (radiaţia solară
directă, difuză, globală, ora 00, 06, 12, 15, 18 la staţia meteo Craiova).
Meteorologie: zilnic, diagnoze şi prognoze meteorologice; când este cazul,
avertizări de scurtă durată şi imediate ale fenomenelor meteorologice periculoase;

II RESURSE NECESARE
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente

Aparatura automata (senzori, majoritatea parametrilor) si clasica
(aparate cu citire directa: termometre ordinar, maxima, minima
aer si sol, hidrometru, pluviometru, barometru, giruiete,
chiciurometru – aparate inregistratoare hodrograf, termograf,
pluviograf, barograf, haliograf).
Statii automate:
Bechet latitudine 43047., Longitudine 23056., Altitudine 36 m
Calafat latitudine 43059., Longitudine 22056., Altitudine 61 m
Craiova latitudine 44018. Longitudine 23052., Altitudine 192 m
Statii calsice:
Bailesti latitudine 44001. Longitudine 23019., Altitudine 57 m

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Materiale / echipamente necesare

c.

d.

Radar meteorologic, terminale specializate pentru prognoza vremii
imediată şi de scurtă durată, aparatură de comunicaţii.
Materiale /echipamente necesare; loc de desfăşurare

Autoritatea: PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente

b.

exercitii si aplicatii

Monitorizare calitati aerului in aglomerarea Craiova (indicatori:
NC, NC2, NOx, SO2, PM10, PM2.5, CC, Benzen, Toluen)
– la atingerea valorilor critice se informeaza ANPM, GNM - CJ
DOLJ, DSP, Institutia Prefectului ;
- masuratori radioactive;
- sistem automat de monitorizare a debitului de doza, 15
detectori, zona Oltenia;
- (β global) - zilnic;
- Măsurători Gamma spectrometrie pe probe recoltate zilnic
(aerosol, sol, vegetaţie, depuneri, apă) - lunar;
- La atingerea valorilor critice se informează: LNRM Bucureşti,
CNCAN, MAI, ISU Dolj.
Radioactivitate – ANPM SEVSO ISU DOLJ
Inundatii, fenomene naturale – D.A. JIU

II RESURSE NECESARE
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
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5 staţii automate de monitorizarea calităţii aerului, cu dotare
identică, amplasate în următoarele locaţii:
DJ1 - Piaţa Centrală;
DJ2 - Primărie;

DJ3 - Casa Tineretului DJ4 - Işalniţa;
DJ5 - Breasta
Staţie de supraveghere a radioactivităţii mediului, amplasate
în următoarele locaţii:
- Craiova;
- Bechet.
b.

Autolaborator emisii + imisii.
Radioactivitate - monitorizare 24 ore/ 24 / 5+1 persoane;
SEVESO — colectiv specializat APM Dolj / Autorizori / 2 persoane
Inundaţii, fenomene naturale – laborator fond / 5 persoane

exercitii si aplicatii

III. INTERVENTIE
După preluarea informaţiei privind evenimentul de mediu se poate
acţiona în 3-4 ore.

Aalarmare

Autoritatea: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Pemnanent, pe tipurile de risc specifice

Permanent prin personal de specialitate in domeniul
prevenirii epidemiilor
Permanent in domeniul riscurilor gestionate

Practica

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Aparatura / echipamente si mijloace din dotare

Aparatura / echipamente si mijloace din dotare
Materiale informative, pliante, mass- media,afise, campanii informative.

Mijloacele din dotare

III. INTERVENTIE
a.

asistenta medicala

b.

actiuni de indepartare
pericolului produs

c.

actiuni de limitare a consecintelor unui
pericol

a

manifestarii

Prin mijloacele tehnice la dispoziţie asigură activitatea de asistenţă
medicală în situaţii de urgenţă.
În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din dotare
pentru înlăturarea efectelor generate de producerea unor situaţii de
urgenţă (epidemii).
În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi mijloacele din dotare
pentru limitarea şi înlăturarea efectelor generate de producerea
unor situaţii de urgenţă (epidemii).

Autoritatea: DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA
ALIMENTELOR A JUDETULUI DOLJ
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

II RESURSE NECESARE
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Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

III. INTERVENTIE
a.
b.
c.

alarmare
actiuni de cautare /salvare/ descarcerare
asistenta medicala

d.

actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

e.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

Alertare telefonica imediata
Nu este cazul
Asistenta medicala vetelinara, effective de animale si pasari
in zona. Timpul de intrare in actiune este de 24 h
Masuri de dezinfectie, monitorizare, actiuni distrugere
cadaver
1- autospeciala pentru dezinfectie – marca Dacia
2- atomizoare portabile pentru dezinfectie
timp de intrare in actiune 24 h
Masuri de carantina profilactica cu rol de supraveghere si
impunere masuri de interdictie precum si informarea
populatiei. timp de intrare in actiune 24 h.

Autoritatea: DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA DOLJ
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Permanent tipurile de risc specifice

Permanent prin personalul de specialitate in domeniul
preveniri epizootii
Permanent in domeniul riscurilor gestionate

Participa

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Aparatura / echipamente si mijloacele din dotare

Aparatura / echipamente si mijloacele din dotare
Materiale informative, pliante, mass-media, afise, campanii
informative.

Mijloacele din dotare

III. INTERVENTIE
a.

actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

b.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

in functie de situatie, intervine cu fortele si mijloacele din
dotare pentru inlaturarea efectelor generate de producerea
unor situatii de urgenta
in functie de situatie, intervine cu fortele si mijloacele din
dotare pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de
producerea unor situatii de urgent

Autoritatea: SECTIA DRUMURI NATIONALE CRAIOVA
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
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Permanent tipurile de risc specifice

Permanent prin personalul de specialitate in domeniul
asigurari viabilitatii drumurilor

c.

d.

informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Permanent in domeniul riscurilor gestionate

Participa

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Aparatura / echipamente si mijloacele din dotare

Aparatura / echipamente si mijloacele din dotare
Materiale informative, mass-media.

Mijloacele din dotare

III. INTERVENTIE
a.

actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

b.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

in functie de situatie, intervine cu fortele si mijloacele din
dotare pentru inlaturarea efectelor generate de producerea
unor situatii de urgent
in functie de situatie, intervine cu fortele si mijloacele din
dotare pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de
producerea unor situatii de urgenta

Autoritatea: SC PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI SA
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Permanent pe tipurile de risc specifice

Permanent prin personalul de specialitate in domeniul
asigurari viabilitatii drumurilor
Permanent in domeniul riscurilor gestionate

Participa

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Aparatura / echipamente si mijloacele din dotare

Aparatura / echipamente si mijloacele din dotare
Materiale informative, mass-media.

Mijloacele din dotare

III. INTERVENTIE
e.

actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

f.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

in functie de situatie, intervine cu fortele si mijloacele din
dotare pentru inlaturarea efectelor generate de producerea
unor situatii de urgent
in functie de situatie, intervine cu fortele si mijloacele din
dotare pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de
producerea unor situatii de urgent

Autoritatea: DIRECTIA SILVICA DOLJ
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici,
etc si transmiterea datelor la autoritatiile
competente

Incendii la fondul forestier, seceta, caderi de grindina, invazii de
daunatori, inundatii.
Alte fenomene meteorologice periculoade: ploi torentiale, poduri de
gheata, inghet, furtuni, etc.
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b.
c.

d.

Semnalarea riscurilor existente de catre personalul de teren prin
rapoarte de semnalare, interventia imediata cu mijloace existente
pentru limitarea pagubelor, anuntarea organelor competente de la
ISU Dolj, a primariilor, a politiei locale si a conduceri Ocolului
Silvic pentru interventii in vederea limitarii pagubelor, apoi
intocmirea documentelor si evaluarea pagubelor.
Verificarea fenomenelor semnalate de către organele competente şi încheierea
documentelor legale.
Informarea primăriilor locale în vederea acţionării proprietarilor de păduri în
cazul unor incendii în fondul forestier privat neadministrat, a cetăţenilor sau a
firmelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier proprietate publică în cazul
manifestării incendiilor de pădure sau a altor factori dăunători, în vederea evitării
sau limitării pagubelor.
Anual se organizează aplicaţii practice sub conducerea ISU Dolj cu
participarea tuturor forţelor şi mijloacelor ce participă la stingerea incendiilor
de pădure.
Exerciţii se fac semestrial de către fiecare ocol silvic la nivel de district silvic în
vederea intervenţiilor în caz de incendiu în fondul forestier.

controlul preventiv al autoritatilor pe
domenii de competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

II RESURSE NECESARE
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc
si transmiterea datelor la autoritatiile
competente

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe
domenii de competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

c.

d.

Se executa de catre personalul de teren si de la birou care are sarcini
prin fisa postului de la nivelui Ocolului Silvic, in raza sa de
competenta.
Se intocmesc documente prevazute de actele normative in vigoare
incepand de la rapoartele de semnalare si pana la evaluarea
pagubelor produse.
Se executa de autoritatile de stat competente
Se face prin afisare la primariile locale si prin mijloace mass-media
de catre personalul silvic abilitat in acest sens.
Personalul de teren supravegheaza permanent zona calamitata si ia
masuri specifice de preventie, in functie de factorul vatamator.
Se face cu personalul silvic cu sarcini de paza a fondului forestier
de catre sefii de Ocoale si conducerea Directiei sau de personalul
desemnat prin ordin sau decizii de catre acestia.

III. INTERVENTIE
a.

alarmare

b.

actiuni de cautare /salvare/ descarcerare

c.

asistenta medicala

d.

actiuni de indepartare a manifestarii
pericolului produs

e.

actiuni de limitare a consecintelor unui
pericol

Personalul de teren în raza sa de competenţă, prin telefoanele mobile din dotare,
alarmează conducerea ocolului, ISU Dolj, organele puterii locale, poliţia locală şi
trece la limitarea fenomenului ce se manifestă.
se constituie echipe de căutare - salvare care parcurg zona calamitată sau zonă
învecinată pentru acţiune imediată din personalul de teren până la sosirea
personalului specializat în astfel de acţiuni.
Se verifică zona cuprinsă de incendiu sau în zona manifestării fenomenelor
meteorologice j periculoase dacă există oameni sau animale aflate în pericol, se
înlătură arborii periculoşi sau alte pericole potenţiale.
Se anunţă la 112 dacă există persoane accidentate sau în pericol de a se accidenta
sau în pericol de înec.
Dacă se manifestă un incendiu de pădure se înconjoară zona cu o fâşie arată şi
apoi se acţionează de personalul de teren cu dotarea de la pichetul de incendiu şi
cu personalul din grupa de sprijin pe bare îl mobilizează, trece la stingerea
incendiului cu bătătoarele de foc sau cu alte mijloace din dotare. Pentru celelalte
pericole se acţionează în limita posibilităţilor, fără a pune în pericol viaţa
oamenilor.
În vederea limitării pagubelor din incendii de pădure se va ara
liniile parcelare, se vor înştiinţa persoanele fizice şi juridice care deţin
suprafeţe agricole potenţial surse de incendiu cum ar păşunile,
miriştile pentru a trasa o fâşie arată la limita fondului forestier naţional
pentru a delimita un eventual incendiu la mirişti, păşuni etc., de
propagare în fondul forestier. Evacuarea persoanelor, animalelor şi a
bunurilor materiale mobile din zona afectată de calamitate. In cazul
unui incendiu de coronament doborârea arborilor cu mijloace
mecanice contra propagării incendiului. In cazull băltirii apei în
suprafeţe ale pepinierelor evacuarea apei cu motopompe sau unde
există posibilitate prin şanţuri de evacuare. In cazul fenomenului de
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secetă se verifică, se repară sistemele de irigaţii de la pepinierele
silvice şi se pun în funcţiune pe perioada de manifestare.
Se protejează plantele sensibile la caniculă cu umbrare până la
lignificare.

Autoritatea: INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII SUD – VEST
OLTENIA
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

c.

d.

Se masoara parametri seizmici, inundatii, alunecari de
teren. structura raportului de informare cuprinde date
privind locul, data producerii, deficente constatate si masuri
dispuse proprietarilor, administratorilor, utilizatorilor dupa
caz.
Nu este cazul
Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Vest Oltenia - prin
apariţii televizate sau prin comunicate pe site, ori mijloace massmedia.
Nu este cazul

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

III. INTERVENTIE
a.
b.
c.
d.
e.

alarmare
actiuni de cautare /salvare/ descarcerare
asistenta medicala
actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs
actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă conform
atribuţiilor centrul operativ la nivelul Inspectoratului Regional în
Construcţii Sud-Vest Oltenia în cel mai scurt timp

Autoritatea: ANIF – FILIALA TERITORIALA DUNARE JIU
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol

c.
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domeniu de activitate - apărarea împotriva inundaţiilor
compartimentul inundaţii,poduri şi baraje de gheaţă pe apă sau
accidente la construcţii hidrotehnice din administrare.
- monitorizează nivelele fluviului Dunărea în fazele I, II, III de
apărare – comportamentul digurilor de apărare în incintele îndiguite
la Dunăre.
- monitorizarea nivelelor lacului din barajul Fântânele şi a viiturilor
râului Desnăţui în fazele I, II, III, de apărare
se informează Grupul de Suport Tehnic inundaţii,fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice –
Sistem de Gospodărirea a Apelor – Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Oltenia” Dolj
Nu este cazul
-

Nu este cazul

d.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” Dolj - apărare
împotriva inundaţiilor.

exercitii si aplicatii

II RESURSE NECESARE
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

c.

d.

- Materiale, aparatura, mijloacele pentru apararea impotriva
incendiilor precum si formatiile de interventii operative sunt
conforme cu:
OMAI / OMMA nr. 192 / 1422 / 2012 a Regulamentului de
aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice si a
planurilor de aparare impotriva inundatiilor.
- stocul de materiale si aparatura necesara in interventi sunt
depozitate in magaziile special amenajate la Centrul zonal
Pentru Situatii de Urgenta, localitatea Simnic - Dolj
Nu este cazul
Nu este cazul

Materiale si echipamente conform Planului de avertizare –
alarmare in caz de accidente la barajul Fantanele – Dolj

III. INTERVENTIE
a.

alarmare

b.

actiuni de cautare
/salvare/
descarcerare
asistenta medicala
actiuni
de
indepartare
a
manifestarii
pericolului produs
actiuni de limitare a
consecintelor unui
pericol

c.
d.

e.

- instintarea – comitetelor locale pentru situatii de urgenta a localitatiilor Aferente
zonelor inundabile – prin sirene si clopote situate in localitatiile respective –
informarea ANIF – Filiala Dolj, ABA JIU, SGA DOLJ SI Inspectoratul Pentru
Situatii de Urgenta.
-prin aplicarea masurilor ce se impun conform Planului de aparare si intrarea in
actiune imediata prin:
-convocarea comitetelor locale si a centrului operativ de activitate temporara.
- interventia echipelor in punctele critice.
- pregatirea materialelor si a mijloacelor de interventie.
- stabilirea locurilor de retragere si cazare a oamenilor, animalelor si a bunurilor.
- supravegherea permanenta a nivelului apei Dunarii si a comportamentului digurilor
de aparate la Dunare, a niveluluiapei in raul Desnatui si in lacul de acumulare
Fintanele, precum si supravegherea comportamentului Barajului Fantanele.
Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Autoritatea: C.N. CAI FERATE “CFR” SA SUCURSALA CRAIOVA
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente

b.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii- de
competenta
-

c.

informare preventiva
pericolelor specifice

a populatiei asupra
unitatii administrativ
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- Se monitorizeaza temperatura in sina;
- periodicitatea: di 2 in 2 ore sau mai des in functie de:
- tipul de lucrare executata
- temperatura exterioara
- valorile critice variaza in functie de temperatura la care a
fost executata lucrarea ;
- nu se informeaza in afara structurilor feroviare
Autoritatea Feroviară Română (AFER) - Siguranţa circulaţiei;
-revizoratul lGeneral de Siguranţa Circulaţiei/CN”CFR” - SA –
Siguranţa circulaţiei, AII;
Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate /
CN ”CFR” -SA - Protecţie civilă;
- informare preventiva a aslariatilor:
- semestrial – personal TESA

d.

- trimestrial – personal de executie
- lunar – formatiuni specializate ale CF pentru interventie
-exercitii cu salariatii:
- evacuare / interventie in caz de incendiu
- semestrial
- interventie in caz de accident feroviar grav - anula

teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente

-

termometre;

- personal instruit;

- la sediul districtelor L: Jianca, Banu Mărăcine, Pieleşti, Podari, Băileşti,
Golenţi, Craiova, Craiova Triaj, Işalniţa, Filiaşi;
Nu este cazul

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol

- materiale informative/documentare;
- rapoarte;
- planuri de intervenţie;
- afişe;

mass-media.
- echipament de protecţie şi lucru;
- unelte şi materiale necesare intervenţiei;
- utilaje CF necesare intervenţiei.
Loc de desfăşurare:
- la sediul subunităţilor;
- pe CF secundare sau închise circulaţiei.

exercitii si aplicatii

III. INTERVENTIE
a.

alarmare

b.

actiuni de cautare /salvare/
descarcerare
asistenta medicala
actiuni de indepartare a
manifestarii
pericolului
produs
actiuni
de
limitare
a
consecintelor unui pericol

c.
d.

e.

- Alarmarea membrilor Celulei de Urgenta
- alarmarea altor cadre de conducere in functie de specificul evenimentului;
- alarmarea formatiunilor specializate ale CF pentru interventie
- alarmarea se face:
- telefonic ; prin curier ; cu sirena
Nu este cazul
Nu este cazul
Readucere infrastructurii feroviare la standardele de siguranta a circulatiei.
Formatiuni specializate ale CF pentru interventie
in caz de incendiu sau accident chimic: ruperea garnituri de tren de langa
materialul rulant incendiat sau care prezinta scurgeri

Autoritatea: SNTFC “CFR CALATORI” SA RTFC CRAIOVA
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Neste cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Exercitii de alarmare si evacuare cu personalul din
subordine conform graficului de instruire anual ;
Aplicatii efectuate in cazul accidentelor grave pe calea
ferata (cu implicatii a materialului rulant apartinand
societatii) in cazul transportului feroviar de marfuri (la
nivelui sucursalei);
Aplicatii vu structura ISUJ in cazul accidentelor grave pe
calea ferata.

II RESURSE NECESARE
a.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente

nu este cazul
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b.
c.

d.

controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Nu este cazul
Nu este cazul

-mijloace de prima interventie (ex. stingatoare de incendiu) din dotarea
societatii;
- pe teritoriul statiilor CF de pe raza de activitate a RTFC CRAIOVA

III. INTERVENTIE
a.

alarmare

b.
c.
d.

actiuni de cautare /salvare/ descarcerare
asistenta medicala
actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

e.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

instalaţii telefonice cu avizare imediată (conform schemei de avizare
aprobată de conducerea societăţii) a situaţiei de urgenţă
material rulant (locomotive, vagoane) CF aparţinând societăţii
Nu este cazul
-Personal de serviciu din statia CF avizeaza imediat starea de
pericol;
-Personalul ia masuri de indepartare a materialului rulant
(generator al starii de pericol) din zona statiei CF.
-Ia masuri de izolare a zonei de pericol
- personalul salariat ia masuri de indepartare a materialului
rulant (generator a starii de pericol) din zona statiei CF.
- Izoleaza cu mijloace de semnalizare si avertizare zona de
pericol

Autoritatea: SNTFM “CFR MARFA” SUCURSALA MARFA CRAIOVA
I GESTIONAREA RISCURILOR
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor meteo,
seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea
datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de adoptat
in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

Neste cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Exercitii de alarmare si evacuare cu personalul din
subordine conform graficului de instruire anual ;
Aplicatii efectuate in cazul accidentelor grave pe calea
ferata (cu implicatii a materialului rulant apartinand
societatii) in cazul transportului feroviar de marfuri (la
nivelui sucursalei);
Aplicatii vu structura ISUJ in cazul accidentelor grave pe
calea ferata.

II RESURSE NECESARE
a.

b.
c.

d.

monitorizarea permanenta a parametriilor
meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si
transmiterea datelor la autoritatiile competente
controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de
competenta
informare preventiva a populatiei asupra
pericolelor specifice unitatii administrativ
teritoriale si asupra comportamentului de
adoptat in cazul manifestarii unui pericol
exercitii si aplicatii

nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

-mijloace de prima interventie (ex. stingatoare de incendiu) din dotarea
societatii;
- pe teritoriul statiilor CF de pe raza de activitate a sucursalei MARFA
CRAIOVA DOLJ

III. INTERVENTIE
a.

alarmare

b.

actiuni de cautare /salvare/ descarcerare

instalaţii telefonice cu avizare imediată (conform schemei de avizare
aprobată de conducerea societăţii) a situaţiei de urgenţă
material rulant (locomotive, vagoane) CF aparţinând societăţii
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c.
d.

asistenta medicala
actiuni de indepartare a manifestarii pericolului
produs

e.

actiuni de limitare a consecintelor unui pericol

Nu este cazul
-Personal de serviciu din statia CF avizeaza imediat starea de
pericol;
-Personalul ia masuri de indepartare a materialului rulant
(generator al starii de pericol) din zona statiei CF.
-Ia masuri de izolare a zonei de pericol
- personalul salariat ia masuri de indepartare a materialului
rulant (generator a starii de pericol) din zona statiei CF.
- Izoleaza cu mijloace de semnalizare si avertizare zona de
pericol

4.2. INSTITUȚII RESPONSABILE DIN BULGARIA
Consiliul de Miniștri formează și implementează politica de stat în domeniul
apărării împotriva dezastrelor, implementând și un ghid general de protecție împotriva
dezastrelor.
Pentru a putea să își susțină activitățile, un Centru pentru Reducerea Riscului
de Dezastre este înființat, administrat și reprezentat de Ministrul de Interne, care include
reprezentanți de la administrația ministerelor, departamentelor, Academia Bulgară de
Științe, școlile superioare, institutele de cercetare, Asociația Națională a Municipiilor din
Republica Bulgaria, Crucea Roșie Bulgaria și entități legale, inclusiv entități legale nonprofit, care au legătură cu reducerea riscului de dezastru.
Prin ordin de la Prim-Ministrul Republicii Bulgaria un centru național în care șeful
și membrii sunt nominalizați este stabilit. Centre naționale de logistică, administrație și
comunicare sunt deservite de către Direcția Generală „Siguranța privind incendiile și
Protejarea Populației” – Ministerul de Interne.
Centrul pentru Reducerea Riscului de Dezastre are următoarele competențe:
- Dezvoltarea și propunerea către Consiliul de Miniștri a unei Strategii Naționale
pentru Reducerea Riscului de Dezastre;
- Dezvoltarea și propunerea către Consiliul de Miniștri al unui Program Național
pentru Reducerea Riscului de Dezastre și a unor Planuri Anuale;
- Dezvoltarea și înaintarea Planului Național pentru Protejarea împotriva
Dezastrelor
către Consiliul de Miniștri;
- Revizuirea și actualizarea documentelor de planificare și coordonarea
implementării lor;
- Asistarea Consiliului de Miniștri in dezvoltarea și implementarea legilor și a
reglementărilor legate de reducerea riscului de dezastre;
- Propune elaborarea și oferă opinia asupra proiectelor de acte normative legate de
implementarea politicii de stat privind reducerea riscului de dezastre;
- Asistarea Consiliului de Miniștri în modelarea și implementarea politicilor
sectoriale ce se ocupă cu reducerea riscului de dezastre;
- Revizuirea și pregătirea unui raport anual către Consiliul de Miniștri despre starea
protecției împotriva dezastrelor;
- Comunică cu Secretariatul Biroului Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscului
Dezastrelor ( în engleză, United Nations International Strategy for Disaster
Reduction, UNISDR);
- Dezvoltarea de instrucțiuni privind protecția împotriva dezastrelor.
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Planurile de protecție împotriva dezastrelor întocmite la nivel regional (district) și
municipal sunt dezvoltate pe baza Planului Național de Protecție împotriva Dezastrelor
și aprobate de către guvernatorul regional și respectiv de primar / consiliul municipal.
1. Guvernatorul de District
Guvernatorul de District organizează și gestionează protecția împotriva dezastrelor
în zonă; organizează și este responsabil de instruirea administrației regionale privind
modalitățile de acționare la implementarea planului regional de protecție împotriva
dezastrelor; coordonează și controlează pregătirea în caz de dezastru a administrației
regionale, ale unităților teritoriale ce aparțin ministerelor și agențiilor, ale persoanelor
juridice și fizice din zonă; organizează și controlează implementarea de măsuri preventive
pentru a preveni sau diminua consecințele dezastrelor; furnizează date pentru pregătirea
Programului Național de Reducere a Riscului de Dezastre și Planul Național de Protejare
împotriva Dezastrelor; înființează o Organizație care asigură prima intervenție în caz de
dezastru (Early Disaster Response Organization).
Pentru a ajuta Guvernatorul de District să își desfășoare activitățile, un Centru
Regional pentru Reducerea Riscului de Dezastru este înființat la ordinul
Guvernatorului de District.
Centrul Regional pentru Reducerea Riscului de Dezastre are următoarele
competențe:
- Pregătește analiza și evaluarea situației de dezastru;
- Propune Guvernatorului de District să adopte decizii despre volumul necesar
de resurse și furnizarea de lucrări urgente de restaurare și salvare pentru a
preveni, limita și elimina consecințele unui dezastru și pentru a ajuta
populația afectată;
- Efectuează controale asupra implementării sarcinilor și măsurilor de
stăpânire a dezastrului;
- Informează publicul prin media despre evoluția dezastrului, acțiunile luate
pentru a îl împiedica și gestiona, cât și despre precauțiile necesare și acțiunile
care trebuie luate;
- Raportează Guvernatorului de District despre progresul măsurilor de
protecție luate.
Pentru a putea să își susțină activitatea un Consiliu de District (District Council)
este creat. Acesta se compune din primarii municipalităților sau reprezentanții lor
autorizați, un reprezentativ al consiliului municipal din fiecare municipalitate de pe
teritoriul regiunii (district), directorul de la Direcția regională „Siguranța privind
incendiile și Protejarea Populației”, directorul de la Direcția regională a Ministerului de
Interne, comandatul formațiunii militare de pe teritoriul regiunii, directorul de la Direcția
Teritorială a Agenției de Stat pentru Securitatea Națională, directorul de la Centrul
Medical de Urgență, șefii unităților teritoriale ale administrației centrale a executivului,
entități legale, inclusiv entități non-profit și altele relevante pentru reducerea riscului de
dezastru.
Consiliul de District este prezidat și reprezentat de către Guvernatorii Regionali.
La rândul său, Consiliul de District implementează instrucțiunile Consiliului și
instrucțiuni de reducere al riscului către Consiliul de Miniștri.
Consiliul de District are următoarele competențe:
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- Dezvoltă și coordonează implementarea Programului Regional pentru
Reducere a Riscului de Dezastre;
- Coordonează activitățile legate de implementarea Programelor Municipale
pentru Reducerea Riscului de Dezastre;
- Dezvoltă, revizuiește și actualizează Planul Regional pentru Protejarea
împotriva Dezastrelor;
- Coordonează Programele Municipale pentru Reducerea Riscului de
Dezastre;
- Coordonează Planurile Municipale pentru Protejarea împotriva Dezastrelor;
- Revizuiește și pregătește un raport anual pentru reducerea riscului către IC
despre starea protecției împotriva dezastrelor pe teritoriul districtului.
2) La nivel Municipal – Primarul municipalității
Primarul Municipalității are următoarele competențe in domeniul prevenției
dezastrelor:
- Organizează și administrează protejarea împotriva dezastrelor pe teritoriul
municipalității;
- Organizează, coordonează și implementează măsuri preventive pentru
reducerea consecințelor dezastrelor;
- Înființează o unitate care asigură prima intervenție în caz de dezastru (Early
Disaster Response Organization)
- Planifică în proiectul bugetului municipal fondurile pentru protejarea
împotriva dezastrelor;
- Desemnează prin ordin personalul municipal ce se va ocupa de
implementarea planului municipal pentru protejarea împotriva dezastrelor și
de interacțiunea cu sediul central;
- Desemnează prin ordin un Șef de Operațiuni;
- Coordonează și controlează dezvoltarea și implementarea programului
municipal pentru reducerea riscului de dezastre;
- Coordonează și controlează dezvoltarea și implementarea planului
municipal pentru protejarea împotriva dezastrelor;
- Asigură capacitatea de a reacționa către municipalitate;
- Organizează și este responsabil de instruirea administrației municipale și a
populației municipalității respective în modurile de comportare și acționare
la dezastre, cât și implementarea măsurilor de protecție necesare;
- Asigură furnizarea de date pentru pregătirea Programului Regional (District)
de Reducere a Riscului de Dezastre și a Planului Regional pentru Protejarea
împotriva Dezastrelor;
Pentru a ajuta Primarul să își susțină activitatea, un Centru Municipal pentru
Reducerea Riscului de Dezastre este înființat la ordinul Primarului.
Centrul Municipal pentru Reducerea Riscului de Dezastre are următoarele
competențe:
- Analizează și evaluează situația de dezastru;
- Propune primarului municipalității aprobarea de decizii legate de volumul
necesar de resurse și furnizarea de lucrări urgente de restaurare și salvare
pentru a preveni, limita și elimina consecințele unui dezastru și pentru a ajuta
populația afectată;
91

- Efectuează controale asupra implementării sarcinilor și măsurilor de
stăpânire a dezastrului;
- Informează publicul prin media despre evoluția dezastrului, acțiunile luate
pentru a îl împiedica și gestiona, cât și despre precauțiile necesare și acțiunile
care trebuie luate;
- Raportează primarului municipalității despre progresul măsurilor de
protecție luate.
Pentru a putea să își susțină activitatea un Consiliu Municipal este înființat. Acesta
este alcătuit din viceprimarii municipalităților, arhitectul șef al municipalității,
reprezentanți ai Consiliului Municipal, șefii structurilor de intervenție în caz de urgență,
entități legale, inclusiv entități legale non-profit, și altele relevante pentru reducerea
riscului de dezastru.
Consiliul Municipal este prezidat și reprezentat de Primar.
Activitatea Consiliului Municipal pentru Reducerea Riscului de Dezastre are
următoarele competențe:
- Dezvoltarea și coordonarea activităților legate de implementarea
programului municipal pentru reducerea riscului de dezastre;
- Dezvoltarea, revizuirea și actualizarea planului municipal pentru protejarea
împotriva dezastrelor;
- Revizuiește și întocmește un raport anual către Consiliul de Miniștri despre
starea protejării împotriva dezastrelor de pe teritoriul municipalității.
4.3. ALOCAREA SI OPTIMIZAREA FORTELOR SI MIJLOACELOR
NECESARE PREVENIRI SI GESTIONARI SITUATILOR DE URGENTA
4.3.1. RISCURI PRINCIPALE – localitatea Motatei
SITUATIA DE URGENTA – reprezinta un eveniment exceptional cu caracter
nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei,
mediului inconjurator, valorile materiale si culturale importante.
Pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni
urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si
mijloacelor implicate.
Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de
urgenta se inteprind actiuni si masuri pentru:
- avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;
- declansarea starii de alerta in cazul iminentei sau producerii situatiei de urgenta;
- punerea in aplicare a masurilor de prevenire / protectie specifice tipurilor de risc
- interventia operativa cu fortele si mijloacele proprii, in functie de situatie, pentru
limitarea si inlaturarea efectelor negative.
- acordarea de ajutoare de urgenta.
Grupurile de suport tehnic stabilite la nivelul Comitetului Local al comunei
Motatei pentru situatii de urgenta, analizeaza situatia concreta si dupa caz fac propuneri
privind actiunile de protectie /interventie ce urmeaza a se desfasura.
Prima interventie se asigura de catre personalul de pe locurile de munca, serviciul
public pentru situatii de urgenta al comunei Motatei, serviciile profesioniste pentru
situatii de urgenta si alte forte si mijloace prevazute pentru actiunile de cooperare.
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a) INCENDIUL
In caz de incendiu fortele profesioniste care intervin in caz de incendiu se afla la o
distanta de 38 km (subunitatea Bailesti) si 28 km (subunitatea Calafat).
Interventia poate fi asigurata de unitatile profesioniste intr-un interval de timp de
35/45 minute, timp in care un incendiu indiferent de natura sa (locuinta, mijloc de
transport vegetatie, culturi agricole, institutii, etc) produce pagube materiale insemnate.
Prin asigurarea unui serviciu voluntar pentru situatii de urgenta organizat la nivelul
comunei Motatei dotat cu personal si tehnica de lupta (masina de stins imcendii) timpul
de interventie s-ar reduce la maxim 5/10 minute cu sanse mari de salvare a cetatenilor si
o reducere semnificativa a pagubelor materiale.
Alte necesitati asigurate de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta nou infintat:
- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, hidrografici si transmiterea
operativa a datelor la autoritatile competente.
- executarea de controale operative pe domeniul de competenta.
- informarea permanenta a populatiei asupra pericolelor specifice localitatii si asupra
comportamentului de adaptat in cazul manifestari unui pericol.
- organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti
omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta.
- asigurarea stari de functionare a sistemului de alarmare si comunicare.
b) INUNDATII – localitatea Motatei
Inundatile pot fi previzionate cu ajutorul Centrului Meteo Regional Craiova, care
lanseaza prognoza aparitiei unei formatiuni noroase care pot produce declansarea de
fenomene meteo periculoase cu privire la cresterea nivelurilor pe fluviul Dunarea si ale
paraului interior din comuna (Balasan), iar Centrul Operational din cadrul Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta “Oltenia ” al Judetului Dolj transmite avertizari comitetului
local al comunei Motatei.
Inundatile pot fi provocate pe paraul Balasan al comunei Motatei de ploi abundente dezgheturi si revarsarea paraului.
Inundatile sunt previzibile si pot fi preantampinate prin:
- decolmatarea paraului Balasan;
- curatarea in amonte de podurile care trec peste paraul Balasan;
- consolidarea malurilor in functie de cotele maxime prognozate;
- localizarea apelor revarsate precum si cele provenite din infiltratii si dirijarea lor in albia
paraului;
Asigurarea unei interventii operative si eficienta nu se poate asigura decat cu utilaje
adecvate acestor operatiuni.
Este o conditie vitala de asigurare a unui astfel de utilaj pentru interventia in caz
de inundatii si nu numai.
Serviciul care se infinteaza la nivelul comunei Motatei cu dotarea necesara sus
amintita se transforma intr-o unitate benefica de interventie si pentru comunitatile locale
invecinate, respectiv comunele Unirea, Plenita, Giubega, Maglavit in caz de incendiu,
inundatii sau alte situatii de urgenta.
Interventia acestuia (Serviciul Public pentru Situatii de Urgenta al comunei)
asigura un timp de raspuns optim pentru situatiile de urgenta pana la sosirea fortelor
profesioniste ale ISU “Oltenia ” al judetului Dolj.
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4.3.2. ANALIZA RISCURILE PRINCIPALE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ
- LOCALITATEA MONTANA, BULGARIA
La municipiul Montana s-a apelat la analiza SWOT si LOED.
Scopul principal al analizei SWOT este de a realiza o evaluare transversală a punctelor
forte interne ale regiunii (Strenghts) și punctele slabe (Weaknesses), precum și
oportunități externe pentru regiune (Opportunities) și și amenințări (Threats). Se
presupune că aspectele interne (punctele tari și punctele slabe) pot fi controlate, pe când
factorii externi (oportunități și amenințări) determină starea mediului
în care se desfășoară regiunea.
Punctele forte reprezintă o resursă, o abilitate sau alt element pe care municipiul îl are.
Partea puternică este o competență distinctivă care oferă un avantaj comparativ.
Punctele slabe sunt limitări sau lipsuri de resurse, competențe și abilități, care
împiedică grav dezvoltarea sectorului/regiunii.
Oportunitățile reprezintă cele mai favorabile elemente ale mediului extern. Acestea
constituie factori externi favorabili de care municipalitatea beneficiază sau ar putea
beneficia.
Amenințările sunt cele mai nefavorabile segmente ale mediului extern. Ele reprezintă
cele mai mari obstacole în calea stării actuale sau viitoare (dorite).
Rezultatele analizei SWOT permit o formulare precisă a priorităților și obiectivelor
de dezvoltare a municipiului, precum și o evaluare periodică a poziționării sale în
regiune. Rezultatele analizei SWOT permit planificarea și implementarea unor măsuri
specifice pentru corectarea situației. Printre elementele analizei se numără interrelațiile
care dezvăluie potențialul de dezvoltare, precum și cele care arată limitările (factorii
limitativi) și problemele care trebuie depășite.
Analiza LOED este un instrument cu ajutorul căruia se poate identifica modul în care se
poate îmbunătăți efectul pozitiv al procesului de cercetare și pot fi neutralizate efectele
negative. Cuvântul este acronimul de la litere în limba engleză: Lifting – îmbunătățire,
Overtaking - depășire, Exploitation - utilizare, Defense - protecție. Analiza LOED arată
modul în care pot fi îmbunătățite punctele forte, învinse punctele slabe, exploatate
oportunitățile și efectuată protecția împotriva amenințărilor, identificate prin analiza SWOT.
Tabelul analizelor SWOT și LOED
S.W.O.T
L.O.E.D
PUNCTE FORTE
INBUNATATIRE
1) Pozitia
geografica
strategica
a
coridoarelor europene de transport 4 si 7,
asigurand transport rapid si sigur.
2) Apropierea de capitala Bulgariei
3) Proximitatea la 2 granite de stat –
Romania si Serbia, respectiv interna si
externa a UE, cu o perspectiva apropiata
a Serbiei de a deveni membra UE.
4) Mana de lucru libera
5) Acces direct la retelele de transport
6) Relatii de prietenie cu autoritate locala de
afaceri
7) Sistem de educatie profesional, bine
dezvoltat

1)Promovarea locatiei geografice
2) reconstructia si modernizarea drumului II – 81
(Lom – Montana – Berkovitsa – Sofia), incl.
Construirea unui tunel prin pasajul Petrohan
care leaga portul Lom de drumul international
E-79 si cu Sofia
3) constructia drumului expres Montana –
Montana – Botevgrad (E 79) ca parte a axei
prioritare 7 din TEN-T.
4) Reconstructia si modernizarea cai ferate de
mare viteza Montana – Sofia
5) Imbunatatirea calificari pentru industrile
prioritare
6) imbunatatirea starii drumurilor
94

8) Zona ecologica, curata
9) Facilitati tehnice pentru industria usoara
si grea
10) Criminalitatea redusa
11) Preturi competitive pentru proprietati
12) O retea de telecomunicatii bine
dezvoltata
13) Infrastructura pentru aprovizionarea cu
gaz pe teritoriul orasului Montana
14) Renumeratia competitiva pentru forta de
munca
15) Prezenta patrimoniului cultural istoric
semnificativ
16) O zona industriala speciala – “parcul
tehnologic”, cu infrastructura incorporata
17) Dezvoltarea unui sistem regional modern
de gestionare a deseurilor
18) Construirea si renovarea infrastructuri de
alimentare cu apa si canalizare in
municipiu

7) atragerea unei structuri universitare
Bulgare sau straine
8) imbunatatirea bazei tehnice, materiale a
scolilor si descoperirea specializarilor, legate
de prioritati
9) extinderea parcului si intretinerea bazei
sportive
10) interdictia unitatilor de productie sa
polueze mediul
11) dezvoltarea unui sistem de conditii
preferentiale pentru investitori din judetul
Montana, care vizeaza reducerea costurilor in
procesul de productie
12) promovarea municipiului Montana prin
campani publicitare, participarea la misiuni
de investitii
13) asigurarea accesului liber la internet in
locurile publice, centre comunitare, biblioteci
14) crestera calificari angajatilor in domeniul
turismului, oferind locuri de munca
subventionate, destinate acestui sector.

S.W.O.T PUNCTE SLABE

L.O.E.D DEPASIRE

1. Lipsa acută de resurse financiare pentru construirea unei
noi infrastructuri tehnice
2. Servicii de afaceri subdezvoltate
3. Zonele de producție disponibile, care nu sunt atractive
pentru investițiile noi
4. Echipamente și tehnologii învechite, competitivitate
scăzută, piețe locale limitate
5. Un proces clar de îmbătrânire și depopulare a
localităților, în special în zonele rurale
6. Cota relativă ridicată a populației rome, ca sursă de
fenomene sociale legate de șomaj, excluziune socială,
analfabetism, educație scăzută etc.
7. Lipsa unei instituții de învățământ superior
8. Echipamente și tehnologii învechite, cu producție
orientată în primul rând spre piețele locale, precum și
competitivitate scăzută
9. Un sistem centralizat de impozitare unificat și lipsa de
stimulente pentru zonele cu indicatori macroeconomici
slabi la nivel național
10. Lipsa resurselor financiare sigure în bugetul local, care
vizează proiectele cheie de dezvoltare a terenurilor
11. Lipsa tradițiilor turistice și potențial turistic neexploatat
12. Concentrația ridicată a terenurilor agricole utilizate întrun număr mic de ferme și producția unui număr limitat de
culturi - cereale și semințe oleaginoase.

1. Implementarea programelor municipale de
îmbunătățire a infrastructurii
2. Lobby pentru modificări legale pentru a stimula
procesele de investiții în regiunile mai puțin
dezvoltate, inclusiv dezvoltarea unui sistem de
condiții preferențiale pentru investitorii din mun.
Montana, inclusiv absorbția fondurilor UE
3. Implementarea proiectelor publice și private
pentru promovare a inițiativelor de afaceri expoziții, misiuni de afaceri, forumuri, vizând
publicitatea regiunii, etc.
4. Aplicarea în cadrul schemelor de granturi ale UE
pentru proiecte destinate dezvoltării infrastructurii
turistice, a atracțiilor turistice, caselor de oaspeți,
etc.
5. Crearea inițiativelor comune intracomunitare sărbători locale, evenimente sportive, forme de
divertisment și recreere pentru a stimula fluxul de
afaceri
6. Aplicarea în cadrul schemelor de granturi UE
pentru proiecte care vizează sporirea
competitivității întreprinderilor locale, precum și
dezvoltarea unora noi în momentul extinderii pieței
în regiunile transfrontaliere cu Serbia și România
7. Implementarea unei strategii puternice de
marketing
pt. investitorii netradiționali - din Orientul Mijlociu
și Orientul Mijlociu, ș.a.m.d.

S.W.O.T.
L.O.E.D.
OPORTUNITATI
UTILIZARE
1)Accesul la pietele din Europa de vest, Rusia si 1) infintarea de noi firme pe teritoriul regiuni Montana
Orientul mijlociu
incl. In domeniul inovarii si al tehnologiei informatiei.
2) proximitatea spre aeroportul international Sofia
3) accesul la un port mare de pe Dunare
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4) actiuni active pentru atragerea de noi investitii, plus
disponibilitatea specialistilor, reprezinta o ocazie
excelenta in gasirea unui investitor stabil pentru
dezvoltarea inovatiei.
5) posibilitati de absorbtie a fondurilor UE pentru
dezvoltarea infrastructuri publice, resursele umane,
agricultura, promovarea spiritului antreprenorial si a
inovarii, inbunatatirea calitati servicilor publice si a
educatiei.
6) atragerea de investitii publice si private in sfera
turismului, industriei (fara poluare) si agriculturii
7) implementarea planului integrat de dezvoltare a
orasului Montana.
8) dezvoltarea cooperarii trensfrontaliere si
transnationale.
9) implementarea tuturor proiectelor legate de
coridorul european nr.4 – E 79 si coridorul european
nr 7 – fluv. Dunarea pe teritoriul judetului Montana.
10) utilizarea potentialului de dezvoltare a sectorului
turistic.

2) organizarea campanilor publicitare pentru a atrage
investitii pentru construirea de noi afaceri si pentru
pastrarea celor existente.
3) organizarea accesului facil la pietele din europa,
Rusia si Orientul Mijlociu, prin transportul ieftin si
multimodal.
4) dezvoltarea conditilor concurentiale in municipiul
Montana destinate recreerii si turismului, in special in
domeniul crearii microinteprinderilor din acest
domeniu, cu un impact direct asupra dezvoltari pietei
muncii.
5) conservarea mediului curat ca o conditie pentru
dezvoltarea potentialului turistic, precum si
inbunatatirea conditilor de viata ale populatiei locale.
6) inbunatatirea indicatorilor macro economici la
nivel municipal, inclusiv diversificarea productiei in
domeniul industriei.
7) inbunatatirea eficientei energetice a consumatorilor
casnici si industriali in municipiul Montana.
8) utilizarea potentialului comun transfrontalier prin
initiative comune de afaceri din surse publice si /sau
private care vor reinvia regiunea.

S.W.O.T
PUNCTE FORTE
1. Funcționarea incompletă a Coridorului european nr. 4
din cauza întârzierii punerii în aplicare a drumului expres
Montana - Montana - Botevgrad (E 79), ca parte a Axei
prioritare nr.7 a TEN-T și a liniei de cale ferată de viteză
Montana - Sofia, ca parte a Axei prioritare 22 TEN-T
2. Aprofundarea disparităților interregionale la nivel
național, inter-municipal, precum și cele intracomunitare între centrul municipiului și celelalte așezări
3. Lipsa politicii de dezvoltare a regiunii Nord-Vest a
Republicii Bulgaria, ca cea mai înapoiată în UE
4. Creșterea negativă a populației și depopularea continuă a
așezărilor de persoane cu vârstă de activă
5. Refuzul de a dezvolta un sistem de condiții preferențiale
la nivel național pentru zonele cu un nivel scăzut de PIB,
rata ridicată a depopulării și a șomajului,
deosebit de riscante pentru zonele de frontieră
6. Aprofundarea deficitelor pieței muncii, legate de
oportunități limitate de angajare, inclusiv activități
independente; creșterea șomajului
7. Resurse financiare publice limitate la nivel național și
municipal pentru finanțarea proiectelor publice, inclusiv a
celor co-finanțate de UE
8. Aprofundarea stagnării economice și deteriorarea
activității populației locale - investiție, producție, închiriere
sau angajarea forței de muncă
9. Deteriorarea circumstanțelor legate de protejarea unui
mediu curat (despăduriri) și apariția proceselor de coroziune
și alunecări de teren; nedezvoltarea sistemelor de canalizare
din sate; neextensia rețelei de alimentare cu gaze și
deteriorarea calității aerului prin utilizarea combustibililor
dăunători pentru încălzire și pt. industrie.

L.O.E.D
INBUNATATIRE
1. Stabilirea unui Program Național de
Dezvoltare a Bulgariei de Nord-Vest, pentru a
depăși diferențele interregionale, interjudețene,
intercomunale și promovarea dezvoltării prin
investiții publice strategice
2. Stabilirea unui sistem de condiții
preferențiale la nivel național pentru zonele cu
un nivel scăzut de PIB, rata ridicată a
depopulării și a șomajului,deosebit de riscante
pentru zonele de frontieră și promovarea
dezvoltării municipiului Montana prin
investiții strategice private
3. Intervenții intenționate la nivel național
pentru dezvoltarea pieței forței de muncă în
mun. Montana – acordare de locuri de muncă
preferențiale subvenționate
și îmbunătățirea calificării profesionale la
cererea angajatorilor care funcționează în
municipiul Montana
4. Realizarea unei campanii agresive de
publicitate pentru potențialii investitori
internaționali la nivel național, regional și
municipal, deosebit de importanți pentru
localitățile non-tradiționale și necunoscute din
mun. Montana și cu potențialul de investiții.

In urma analizei riscurilor de situati de urgenta obiectivul principal este de “crearea
capacitati institutionale si eficientei administratiei guvernamentale”.
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Priorități și obiective specifice
Având în vedere obiectivele strategice stabilite, punctele forte și punctele slabe ale
municipiului Montana, au fost identificate mai multe domenii prioritare, spre care se
vor îndrepta eforturile politicii socio-economice pentru o dezvoltare durabilă și
echilibrată. Aceste priorități sunt următoarele:
• Prioritatea 1 - Îmbunătățirea competitivității economiei locale pe baza
potențialului local;
• Prioritatea 2 - Dezvoltarea mediului social și creșterea ocupării forței de muncă;
• Prioritatea 3 - Dezvoltarea teritorială și dezvoltarea teritorială integrată și
protecția mediului;
• Prioritatea 4 - Buna guvernare în beneficiul comunității locale și al afacerilor.
Prioritățile identificate vor contribui la realizarea directă sau indirectă a obiectivelor
strategice stabilite.
Având în vedere prioritățile prezentate, rezultatele sondajului și armonizarea cadrului
strategic al municipiului Montana, sunt stabilite obiective specifice pentru atingerea
fiecărei priorități.
Prioritatea 1 - Îmbunătățirea competitivității economiei locale pe baza
potențialului local
• Obiectiv specific 1. Dezvoltarea potențialului economic local;
• Obiectiv specific 2. Sprijin pentru dezvoltarea și creștererea competitivității mediului
de afaceri.
Prioritatea 2 - Dezvoltarea mediului social și creșterea ocupării forței de muncă
• Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea accesului la educație, creșterea locurilor de muncă
și reducerea șomajului;
• Obiectiv specific 2. Furnizarea serviciilor sociale și de sănătate de înaltă calitate,
dezvoltarea durabilă a activităților culturale și sportive.
Prioritatea 3 - Dezvoltarea teritorială și dezvoltarea spațială integrată și protecția
mediului
• Obiectiv specific 1. Construirea și îmbunătățirea infrastructurii tehnice și de transport;
• Obiectiv specific 2. Construirea și îmbunătățirea infrastructurii sociale;
• Obiectiv specific 3. Dezvoltarea spațială integrată și echilibrată a teritoriului;
• Obiectiv specific 4. Protecția mediului, prevenirea pericolelor naturale și securitatea
climatică.
Prioritatea 4 - Managementul în beneficiul comunității locale și al afacerilor
• Obiectiv specific 1. Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea accesului
la servicii administrative de calitate;
• Obiectiv specific 2. Dezvoltarea parteneriatului și atragerea investițiilor străine.
Pădurile din municipiu și din regiune dispun de funcții socio-igienice, de protecție a
apei, anti-eroziune și de înfrumusețare-decorare. Pădurile protejează terenurile
adiacente impotriva proceselor de eroziune și cresc fertilitatea acestora. Pădurile
îmbunătățesc clima, acumulează cantități mari deapa din precipitații și reduc viteza de
scurgere a apei, protejând astfel solul de eroziune.
Pădurile îndeplinesc funcții în legătură cu: menținerea biodiversității ecosistemelor
forestiere; realizarea de produse forestiere lemnoase si nelemnoase; protecția solurilor, a
resurselor de apă și a curățeniei aerului; oferirea de beneficii sociale, educaționale,
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științifice, peisagistice și recreative; protejarea patrimoniului natural și cultural;
ajustarea climatică.
Pentru importanta acestora sunt necesare dotari specifice de interventie in caz de
incendiu si de asigurare a utilajelor pentru deplasari la fondul forestier în caz de incendiu.
Analiza a arătat importanța fondului forestier, care reprezintă 60,9% din suprafața
DSS Montana și 15% din teritoriul municipiului.
Pentru protecția celor aprox. 44.500 de persoane ale Municipiului Montana la
pericolul major care-l reprezintă eventuala inundare, sunt necesare constituirea de echipe
de intervenție specializatre cu dotarea corespunzătoare (buldoexcavator, mijloace de
transport cu macara, utilaje platforme de salvare, tractoare etc.).
Cu măsurile luate mai sunt necesare îmbunătățirea protecției și mai ales a
intervenției la inundații.

CAPITOLUL 5.
PROPUNERE PLAN DE INTERVENŢIE COMUNĂ
ÎN DOMENIILE DE COMPETENŢĂ ALE INSPECTORATULUI PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ “OLTENIA” AL JUDEȚULUI DOLJ
ŞI DIRECTORATULUI REGIONAL DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE
CIVILĂ MONTANA
Planul de intervenţie comună în domeniile de competenţă ale Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Directoratului Regional de Pompieri şi Protecţie
Civilă Montana reprezintă documentul operativ elaborat în scopul:
a) eficientizării cooperării pe timpul intervenţiilor şi activităţilor de pregătire
desfăşurate în comun de către structurile de intervenţie şi structurile de sprijin logistic şi
comunicaţii ale celor două părţi, în zonele de competenţă;
b) asigurării coordonării forţelor şi mijloacelor;
c) stabilirii fluxului informaţional-decizional;
d) utilizarii procedurilor comune de notificare, monitorizare şi intervenţie.
Planul de intervenţie comună este aplicabil la nivelul judeţului Dolj, districtului
Montana, structuri subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
respectiv Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă.
Instituţiile cu atribuţii în punerea în aplicare a prevederilor prezentului plan sunt
următoarele:
(1) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România (IGSU), prin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al Județului Dolj şi
(2) Directoratul General de Pompieri şi Protecţie Civilă din Republica Bulgaria
(DGPPC), prin Directoratul Regional de Pompieri şi Protecţie Civilă Montana.
Scopul cooperării
(1) Stabilirea unui set unitar de reguli şi măsuri pentru asigurarea intervenţiei
comune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă care implică participarea unor
categorii de forţe şi mijloace aparţinând statului vecin.
(2) Prezentul plan poate fi pus în aplicare în situaţia producerii următoarelor situaţii
de urgenţă:
a) incendii, inclusiv cele de amploare şi intensitate deosebită sau la fondul forestier;
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b) accidente majore pe căile de transport (rutiere, feroviare, navale şi de aviaţie) în
zona de frontieră);
c) seism major;
d) inundaţii;
e) poluări ale apei, aerului şi solului care sunt urmate de contaminări ale populaţiei,
solului şi apei, cu efecte asupra factorilor de mediu în zona de frontieră;
f) accidente tehnologice, inclusiv cele care determină contaminări cu substanţe
chimice, radiologice şi nucleare.
Planul va fi elaborat în baza reglementărilor comune cu incidenţă în domeniile
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile:
a) Tratatul de prietenie, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica
Bulgaria (Sofia, 27 ianuarie 1992);
b) Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind
colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace (Bucureşti, 18 ianuarie 1996);
c) Protocol între guvernele României, Republicii Turcia şi Republicii Bulgaria
privind cooperarea în domeniul asistenţei umanitare de urgenţă (Ceşme, 15 mai 2002);
d) Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind
regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme
de frontieră ratificat prin Legea nr.39/02.03.2007 pentru România, respectiv Hotărârea
Guvernului Bulgariei nr.745/30.10.2006 pentru Bulgaria.
e) Planul de intervenţie comună în domeniile de competenţă ale Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă şi Directoratul General de Pompieri şi Protecţie Civilă
înregistrat la IGSU cu nr.1004/OP/19.03.2013 şi la DGPPC cu nr. 129/19.03.2013.
Riscuri și forțe participante
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj asigură forţele şi mijloacele
participante la misiuni, după cum urmează:
1. Stingerea incendiilor:
a) intervenţii pentru stingerea incendiilor în zona de frontieră, inclusiv la incendiile
de vegetaţie uscată;
b) intervenţii pentru stingerea incendiilor de amploare la obiective economicosociale de importanţă deosebită;
c) intervenţii pentru stingerea incendiilor de pădure/fondul forestier.
2. Asistenţă medicală de urgenţă:
a) intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă în sprijinul
autorităţilor locale competente, în situaţia producerii unor evenimente din care rezultă
rănirea unui număr mare de persoane.
3. Intervenţii pentru salvarea persoanelor surprinse în medii ostile vieţii:
a) căutare şi localizare persoane surprinse în medii ostile vieţii;
b) salvare de la înălţime;
c) salvare de sub dărâmături;
d) intervenţii cu scafandrii.
4. Misiuni de resortul CBRN:
a) cercetare CBRN;
b) decontaminare personal;
c) decontaminare tehnică.
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Directoratul Regional de Pompieri şi Protecţie Civilă Vidin asigură forţele şi
mijloacele implicate în misiuni, după cum urmează:
1. Intervenții de stingere şi de salvare
a) în obiective de infrastructură critică situate în zonele de frontieră;
b) în infrastructura feroviară şi rutieră, noduri de transport mari (gări, porturi),
respectiv puncte de trecere a frontierei;
c) în instituţii de cultură, învăţământ şi sănătate;
d) în spaţii cu aglomerări de persoane (teatre, cinematografe, săli de concerte,
complexe sportive şi centre comerciale, etc.);
e) la incendii, inclusiv la fondul forestier;
2. incidente CBRN
a) aplicarea măsurilor de atenuare a efectelor incidentelor şi accidentelor pentru
oameni şi mediu;
b) decontaminare personal;
c) decontaminare tehnică.

Întocmit,
IGNIS LOR S.R.L.
Craiova
Pompier specialist
Aurel Ciorteanu
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