
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 4207-din  (9,- 0,f, 2021 

Privind: Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Tecuci. 

Iniţiator : Lucian — Grigore Costin Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului 	 din 	07 2021 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunit în şedinţa ordinara din 	 2021; 
Având in vedere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului,inregistrat sub nr. /(20," 	din  Of 0/,  2021 ; 
- raportul de specialitate Intocmit de Biroul monitorizare situatii de urgenta — Inregistrat sub nr. 

/0209  din 	(Qr , Oi • 	.2021; 
- avizul comisiilor de specialitate nr  2_ 3 7 	; 
- prevederile art. 129 alin.2, lit. d ) ,alin 7, ht. h ) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

in baza prevederilor art. 139, alin.3 lit. g ) coroborat cu art.196 alin.1 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

HOTĂRĂ  Ş TE: 

Art.l. Se aprobă  Planul de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Tecuci, conform anexei 
nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă  HCL 107 din 30.05.2013 si orice alte prevederi contrare prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului general al 
municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 

INITIATOR, 

PR1MAR 

Lucian — Grigore Costin 
Avizează  

SECRETAR GENERAL 
jr. George Lucian Borşrt) 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

Nr.  440, din 	(7f.a/ 2020 

Privind: Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul municipiului 
Tecuci. 

Primarul in baza prevederilor art. 27 ,lit. b ) din Legea 481 / 2004, privind protectia 
civila, actualizata, aduce la indeplinire hotărârile Consiliului Local In domeniul protectiei 
civile. 

Primarul asigură elaborarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) şi 
aplicarea acestuia in conformitate cu prevederile art. 14 ,lit. a) din Legea 307 / 2007, privind 
apararea impotriva incendiilor, actualizata. 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor se Intocmeste de Comitetul local pentru 
situaţii de urgenţă şi se aprobă de Consiliul local , potrivit art. 6, alin ( 1) din OMAI 132 / 
2007 si conform art. 6, alin ( 2) din OMAI 132 / 2007, PAAR se actualizează la fiecare 
inceput de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări In 
organizarea structurilor care, potrivit legii, au atributii ori asigură functii de sprijin privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă in profil teritorial. 

Primarul, in calitate de Presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, 
răspunde de asigurarea condiţiilor necesare elaborării PAAR,conform prevederilor art. 7, alin. 
( 1) din OMAI 132 / 2007 

Potrivit art.4, alin ( 1),lit. b ) din HG 557 / 2016, privind managementul tipurilor de risc, 
autorităţile administraţiei publice locale, sunt autorităti responsabile, pe tipuri de risc. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre. 

PRIMAR, 

Lucian — Grigore Costin 
A 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL MONITORIZARE SITUATII DE URGENTA 

Nr. 	din  of ,-0/2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

F'rivind: Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul municipiului 
Tecuci. 

In baza art. 25 ,lit. a ) din Legea 481 / 2004, privind protectia civila, actualizata, 
Consiliul local exercită atribuţii privind aprobarea organizarii protecţiei civile la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea 
desfăşurată şi adoptă măsuri pentru 'imbunătăţirea acesteia. 

Conform prevederilor art. 13 ,lit. b ) din Legea 307 / 2007, privind apararea impotriva 
incendiilor, actualizata, Consiliul local aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor ( 
PAAR ), pentru unitatea administrativ - teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele 
necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului in raza căruia funcţionează. 

Potrivit art. 6, alin ( 1) din OMAI 132 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor, acesta se intocmeste de Comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă şi se aprobă de Consiliul local,corespunzător unităţii administrativ-teritoriale pe care o 
reprezintă. 

Avand in vedere prevederile art. 6, alin ( 2) din OMAI 132 / 2007, PAAR se 
actualizează la fiecare inceput de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau 
modificări 'in organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de 
sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 'in profil teritorial. 

In conformitate cu prevederile art.4, alin ( 1),lit. b ) din HG 557 / 2016, privind 
managementul tipurilor de risc, autorităţile administraţiei publice locale, sunt autorităţi 
responsabile, pe tipuri de risc. 

Având 1n vedere cele prezentate, consider c'ă proiectul de hotărâre intruneşte condiţiile 
de legalitate. 

Şef Birou monitorizare ituatii de urgenta 
Iftimie Vi tpr 



ROMÂNIA 
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PRIMAR 
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Anexa nr. 1 la HCL nr 	 din 	 

PLANUL 
DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 

DIN MUNICIPIUL TECUCI 



CUPRNS 

CAPITOLUL I. Dispozitii generale 
Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective 
Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza ,si acoperirea 

riscuriior 
2. 1. Acte normative de referintă  
2 .2. Structuri organizatorice implicate 
2.3. Responsabilitălsi ale organismelor şi autoritătilor cu alributii în domensiu 

CAPITOLUL 11. Caracteristicile unitătii administrativ- 
teritoriale Secţiunea 1. Amplasare geografică  şi relief 
Sectiunea a 2-a. Caracteristici climatice 
Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică  
Secţiunea a 4-a. Populaţie 
Secţiunea a 5-a., Căi de transport 
Sectiunea a 6-a. Ilezvoltare economică  
Sectiunea a 7-a. Infrastructuri locale 
Secţiunea a 8-a. Specific regional/local 

CAPITOLUL 111. Analiza riscuriior generatoare de situaţii de 
urgentă  Sectiunea 1. Analiza riscurilor naturale 
Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice 
Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice 
Sectiunea a 4-a. Analiza riscului de incendiu 
Sectiunea a 5-a. Analiza riscului social 
Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri 
Sectiunea a 7-a. Zone cu risc crescut 

CAPITOLUL IV. Acoperirea riscurilor 
Secţiunea 1. Concepţia desjâşurării acţiunilor de protecţie- 
intervenţie Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor 
Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă  a acţiunilor 
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie 
Sectiunea a 5-a. Instruirea 
Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitul informaţional-decizional şi de 

cooperare 

CAPITOLUL V. Resurse: umane, materiale, financiare 

CAPITOLUL VI. Logistica acţiunilor 

ANEXE 

Anexa 1. Lista autorităţilor si factorilor care au responsabilităţi în analiza si acoperirea 
riscurilor în unitatea administrativ teritorială  

Anexa nr. 2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR; 

Anexa 3. Riscuri potenţiale în localităţi!judeţe vecine care pot afecta zona de 
competenţă  a unităţii administrativ-teritoriale; 

Anexa 4. Hărţi de risc; 



Anexa 5. Măsuri corespunzătoare de evitare a rnanifestării riscurilor, de reducere a 
frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri; 

Anexa 6. Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice ş  i de 
alarmare a populaţiei în cazul evacuării; 

Anexa 7. Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de 
urgenţă  (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.); 

Anexa 8. Planijri şi proceduri de intervenţie; 

Anexa 9. Scherna fluxului informaţional-decizional; 

Anexa 1 O. Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă  şi dotarea acestora; 

Anexa 1 1. Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor, confoiiii reglementărilor; 

Anexa 12. Rapoarte lunare de informare şi analiză  către prefect; 

Anexa 1 3. Protocoale de colaborare cu instituţii similare din ţările cu care există  grariiţe 
comune, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, după  caz; 

Anexa 1 4. Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi rnateriale de apărare 
existente, modul cum se acoperă  deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la Comitetul 
pentru Situaţii de Urgenţă  ierarhic superior etc. 

Anexa 15. Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

Anexa 1 6. Atribuţiile ofiţerului de serviciu din primărie (in afara orelor de serviciu) 

Anexa 17. Precizări privind întocmirea raportului operativ; 

Anexa 1 8. Conţinutui procesului verba1 de calamităţi întocmit pentru surse 
suplimentare de alimentare cu apă; 

Anexa 1 9. Precizări privind întocmirea raportului sinteză; 

Anexa 20. Conţinutul cadru al procesului verbal privind constatarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase. 

ş1  evaluarea 



CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective 

Planul de analiză  şi acoperire a riscurilor din municipiul Tecuci,denumit în continuare 
P.A.A.R., reprezintă  documentul care cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul 
municipiului Tecuci, măsurile, actiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor 
respective. 

Scopurile P.A.A.R. sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atributiilor ce 
1e revin autoritatilor si operatorilor economici premergător, pe timpul şi după  aparitia 
unei situatii de urgentă, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea şi 
gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenţă  şi de a asigura un răspuns optim în caz 
de urgentă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

Obiectivele P.A.A.R. sunt: 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgentă, prin evitarea 
manifestării acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor, în baza 
concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile 

b) amplasarea şi dimensionarea unitătilor operative şi a celorlalte forte destinate asigurării 
functiilor de sprijin privind prevenirea i gestionarea situatiilor de urgentă; 
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgentă  şi elaborarea planurilor 

operative; 
d) alocarea şi optimizarea fortelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 

situatiilor de urgenţă. 

Secţiunea a 2-a. Responsabilităti privind analiza şi acoperirea riscurilor 

Responsabilitătile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, 
potrivit legii, au atribuţii ori asigură  funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situatiilor de 
urgentă  în profil teritorial (autorităti ale administraţiei publice locale, alte organe şi organisme cu 
atributii în domeniu). 

Planul de analiză  şi acoperire a riscurilor se întocmeste, corespunzător unitătii administrativ-
teritoriale a municipiului Tecuci, de către Comitetetul Local pentru Situatii de Urgentă  şi se aprobă  
de către Consiliul Local. 

Componenta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a municipiului Tecuci se 
ragaseste in Anexa 1, si se actualizeaza prin dispozitie de primar ori de cate ori este cazul. 

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. se regăseşte în Anexa nr.2. 
P.A.A.R. se actualizează  la fiecare început de an sau ori de câte ori apar a1te riscuri decât 

cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură  
funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă  în profil teritorial. 

Primarul răspunde de asigurarea condiţiilor necesare elaborării P.A.A.R. 
După  elaborare şi aprobare, P.A.A.R. este pus la dispoziţia secretariatului tehnic cu 

activitate temporara al CLSU (BMSU), iar extras din documentele respective se transmit celorla1te 
instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 
urgenţă, acestea având obligaţia să  cunoască, în părţile care le privesc, conţinutul planurilor şi să  le 
aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă  specifice. 



Biroul monitorizare situatii de urgenta, asigură  pregătirea, organizarea şi coordonarea 
acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzătoare 
tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă. 

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

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

Un exemplar din Planul de analiză  şi acoperire a riscurilor va fi pus la dispoziţia 
Inspectoratului Judeţean pentru Situatii de Urgenţă  Galati. 

2.1. Acte normative de referinţă  
Legea nr.48 1 /2004 privind protecţia civilă, republicată  cu modificările i 

completările 
ulterioare; 

• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 
• Legea apelor nr. 107/1996. 
• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Sectiunea a V-a - Zone de risc natural. 
• O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă  cu modificările i completările ulterioare; 
• H.G. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi 

a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările i 
completările ulterioare; 

• H.G. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 
serviciilor de urgenţă  profesioniste, cu modificările i completările ulterioare; 

• H.G. nr.1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru 
evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor; 

• O.M.A.I. nr.886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional 
integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei; 

• Ordinul comun nr. 1 995/1 1 60/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă  specifice riscului la cutremure şi/sau 
alunecări de teren; 

• O.M.A.I. nr.735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea 
ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă; 

• H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile 
de urgenţă  voluntare, cu modificările i completările ulterioare; 

• O.M.A.I. nr.1 134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, 
pregătirea, organizarea, desfaşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor 
de urgenţă  profesioniste cu modificările i completările ulterioare; 

• O.M.A.I. nr. 1 1 84/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

• O.M.A.I. nr. 1 494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi 
funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă; 

• O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie 
civilă; 

• OMAI nr. 1 32/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză  şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză  şi acoperire a 
riscurilor; 

• O.M.M.P. nr.1422/O.M.A.I. 192/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind 



gestionarea situaţiilor de urgenţă  generate de inundaţii, fenomene meteorologicepericuloase, 
accidente de construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă  şi poluări marine în 
zona costieră; 

• H.G. nr.94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului 
naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările i completările ulterioare; 

• H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

• OUG 68 / 14.05.2020 pentru modificarea unor acte normative cu incidenta in 

domeniul managementul situatiilor de urgenta si al protectiei civile. 

•H.G. nr.846 dinll .08.2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului 
la inundaţii pe termen mediu şi lung 

• H.G. nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru 
situatii de urgenta 

• H.G. Nr. 1 222 din 1 3 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de 
conflict armat 

• H.G. Nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor 
de protecţie individuală  a cetăţenilor 

• H.G. Nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se 
identif1că  personalul şi se marchează  mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, 
uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei 
civile 

• H.G. nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor 
administrativ-teritoriale, institiitiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere 
al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specif1ce 

• H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare 
la Dezastre 

• H.G nr. 372 din 1 8/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al 
Riscului Seismic 

• H.G nr. 1 579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 
urgenţă  voluntare 

• ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă  

• ORD1N Nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modif1carea şi completarea Ordinului  
ministrului administraţiei şi internelor iir. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă  

• ORDIN Nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru 
colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice 

• ORDIN Nr. 708/923 din 20 iunie 2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale 
cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după  caz, a structurilor privind 
gestionarea riscului la cutremure 

• ORD1N Nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţă  la toate 
primăriile din zona de risc în caz de iminenţă  a producerii unor situaţii de urgenţă  

• Ordinu1 MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză  şi acoperire a riscurij or şi a Structurii-cadru a Planului de analiză  şi acoperire a riscurilor 

• Ordin comun MAIJMAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru 
monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, regulamentul 
privindg gestionarea situatiilorde urgenta in domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de daunare si 
contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulam,entul privind gestionarea 
situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure. 



2.2 Structuri organizatorice implicate 

- Consiliul Local Tecuci 

- Institutiile si operatorii economici subordonati Consiliului Local: 

- Poliţia Locală  Tecuci 
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă  a Persoanelor 
- Direcţia de Asistenţă  Socială  
- Casa de Cultură  
- Muzeul de istorie,, Teodor Cincu,, 
- Biblioteaca municipala,, Stefan Petica,, 
- Spitalul Municipal ,, Anton Cincu ,,Tecuci 

- Sc Pieţe Prest Tec. SRL Tecuci 
- Compania de Utilităţi Publice SRL Tecuci 
- SC Administrarea Cimitirelor i a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci 
- UAT Tecuci aparat de specialitate 

- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă  
- Centrul operativ cu activitate temporară  în situaţii de urgenţa 

- Secţia de Pompieri Tecuci 
- Detaamentu1 4 Jandarmi Tecuci 
- Poliţia Municipala Tecuci 
- SC Electrica Furnizare SA Tecuci 

- District Drumuri Naţionale Tecuci 
- Sistemul Hidrotehnic Bârlad —Siret Tecuci 
- Instituţiile de învăţământ din Municipiul Tecuci 
- Protopopiat Tecuci 
- Staţia CFR Tecuci 
- Departament Apă  Canal SA punct de lucru Tecuci 
- Sector Distrigaz Tecuci 
- Telekom Tecuci 
- Direcţia Sanitar Veterinară  centrul Tecuci 

2.3. Responsabilităţi ale organismelor i autorităţilor cu atribuţii în domeniul 
Situaţiilor de Urgenţă  

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R. se regăseşte în Anexa nr.2 



CAPITOLUL 11 

CARACTERISTICILE UNITĂTII ADMINISTRATIV- TERITORIALE 

Secţiunea 1. Amplasare geografică  şi relief 

Municipiul Tecuci este situat în partea de sud-est a României, pe axul de comunicaţii care 
leagă  orae1e dunărene de centrul Moldovei, în apropierea graniţei cu Republica Moldova i 
Ucraina, în judeţul Galaţi, care este parte a regiunii de dezvoltare Sud-Est. Cu toate acestea, 
municipiul face parte din regiunea istorică  a Moldovei. Tecuciul este cel de-al doilea centru urban 
ca mărime i importanţă  din judeţul Galaţi, după  municipiul Galaţi, care este i reedinţa acestuia. 
Din punct de vedere geografic, municipiul se află  în Podiu1 Moldovei, la limita sudică  a Colinelor 
Tutovei i la contactul acestora cu Piemontul Poiana-Nicoreti. Mai exact, acesta este amplasat la 
conf1uenţa râului Bârlad cu. pârâul Tecuci i foarte aproape de Valea Siretului (1 0 km), în câmpia de 
terase care poartă  numele municipiului - Câmpia Tecuci ului, cu o altitudine medie de 50 m 
deasupra mării. 

Municipiul TECUCI se af1ă  la intersecţia paralelei 45 grade 5 1 minute 06 secunde latitudine 
nordică  cu meridianul 27 grade 25 minute 56 secunde longitudine estică,la Nord de Ecuator şi la 
primul meridian,în al treilea fus orar. 

Din punct de vedere al accesibilităţii i mobilităţii municipiul este situat de-a lungul DN 24 
(E 5 8 1), care face legătura cu frontiera româno-moldovenească  i este parte integrată  a reţelei TEN-
T comprehensive (fostul coridor pan-european IX). 

Este situat într-o zonă  de câmpie, pe malul râului Bârlad af1uent al râului Siret si pe malul 
râului Tecucel, af1uent al Bârladului. Este un oraş  mijlociu, cu un comerţ  în continuă  dezvoltare. 
Aezată  la o răspântie de drumuri vechi comerciale, localitatea s-a dezvoltat în vatra unei aşezări 
geto-dacice si apoi daco-romane. Atestat încă  din 1 43 5, târgul Tecuci era un important centru de 
tranzit si de schimb pentru negustorii din ţările de la nordul si de la vestul Moldovei, ca si pentru 
cei din regiunile limitrofe. 

Raportându-ne la aşezările importante din jur, municipiul Tecuci se af1ă  la 20 km de 
Mărăşeşti, 36 km de Focşani, 50 km de Bârlad, 80 km de Galati, 180 km de Iaşi şi 240 de km de 
Bucureşti. 

Localitatea este amplasată  în partea de vest a judetului Galaţi ,invecinandu-se cu localitatile 
- la N.-comuna MUNTENI, aprox. - 10 km 
- la E.-comuna MATCA,aprox.- 6 km 
- la S- comuna DRĂGĂNEŞTI, aprox.- 10 km. 
- laV- comuna COSMEŞTI, aprox.- 10 km. 

În cadrul sistemului naţional de localităţi, municipiul Tecuci se af1ă  la 220 km de Bucureti, 
la 85 km de Galaţi, la 40 km de Foeani, la 100 km de Bacău i la 1 10 km de Buzău. 

Din punct de vedere teritorial, municipiul Tecuci face parte din categoria orae1or mici i 
mijlocii din România, cu o populaţie mai mică  de 50.000 de locuitori i este încadrat, conform 
Planului d e Amenajare a Teritoriului Naţiona1 (P.A.T.N.) - secţiunea a IV-A, în categori a 
localităţilor urbane de rangul 11 - municipiu de importanţă  interjudeţeană. Acesta joacă  un rol de 
echilibru la nivel judeţean, în condiţiile în care municipiul Galaţi, care are o populaţie de circa 8 ori 
mai mare, contrabalansând tendinţa de concentrare a tuturor resurselor de dezvoltare în reedinţa de 
judeţ. Pe termen mediu i lung, este chiar recomandată  susţinerea axelor de dezvoltare funcţionale 
Tecuci-Târgu Bujor i Tecuci-Matca, care să  degreveze zona de inf1uenţă  a municipiului Galaţi i să  
asigure o dezvoltare mai coerentă  a teritoriului judeţean. 



Tecuci este un municipiu din judeţul Galaţi, România, cu o suprafaţă  de 8675,5 1 ha (de la 
nord la sud 8,9 km, iar de la vest la est 7,1 km). 

a) Reliful major 

Lunca Bârladului.Ca formă  majora de relief,în cuprinsul teritoriului municipiului 
Tecuci,Lunca Bârladului are o lătime care variază  între 2 şi 3 km.In nord este mai lată  pe partea 
stângă  a râului Bârlad (+ 2 km ),iar în sud devine aproape simetrică,putin mai lată  pe partea dreaptă  
a râului.Lunca Bârladului este uşor înclinată  de la nord spre sud pe o panta de O,6-O,7m / km,cu 
altitudinea absolută  între 3 1 ,5 m(în sud) şi 38m (în nord) şi detine o suprafată  de 28 kmp din 
suprafata totală  a municipiului Tecuci. 
Câmpia de terase a Tecuciului,de o parte şi de alta Luncii (şesului)Bârladului, cuprinde două  
terase : Terasa Cemicari şi Terasa Tecuci. 

Terasa Cernicari ocupă  o suprafată  de 1 5 kmp pe latura de răsărit a municipiului .Pe partea 
dreaptă  a râului Bârlad această  terasă  este mai îngustă  la nord de ValeaTecucelului şi mai lată  în 
partea sa sudică  făcând o trecere lejeră  spre Câmpia Siretului inferior.Intreaga Terasă  Cernicari 
,situată  de o parte şi de alta a Văii Bârladului, măsoară  40 de kmp Pe această  terasă,spre comuna 
Matca,până  aproape de Valea Corozălului,se întâlnesc nisipuri provenite în cea mai mare parte din 
aluviunile cărate de râul Bârlad.Prezenţa nisipurilor face ca podul terasei să  nu prezinte o suprafată  
netedă,ci uşor ondulată,cu aspect de dune. 

Terasa Tecuci,mai bine reprezentată  pe partea dreaptă  a râului Bârlad,ne apare ca o prispă  
deasupra albiei majore. 

b) Relieful minor 

În cadrul acestei categorii de relief sunt prezente microforme de relief create de diferiti 
agenti modelatori ai scoarţei terestre. 

In teritoriul nostru întâlnim şi un relief creat de apele curgătoare temporare (torenti),foarte 
bine reprezentat pe terase si la nivelu1 versantilor Văii Bârladului.La contactul cu Lunca Bârladului 
se pot observa numeroase conuri de ejectie de provenientă  torentială,cât şi acumulări proluvio-
coluviale datorate activităţii gravitationale.unele dintre acestea fiind interceptate de eroziunea 
orizontală  exercitată  de pârâul Rateş. 

Relieful eolian este prezent în partea de răsărit a teritoriului ca urmare a existentei aici a 
unor acumulări importante de nisip. 

Relieful atropic la Tecuci se rezumă  la o serie de microforme de relief,in bună  măsură  
specifice regiunilor de câmpie.Aşa apar movilele atropice : Bălcescu (60m),Cernicari 
(55,Sm),Sturza (58,6m) spre Rotunda,Târgului (69,3 m) către Cosmeşti,etc. 

Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice 

Clima din zona murticipiului este temperat-continentală, cu infleunţe de ariditate, ca întreaga 
parte estică  a României. Temperatura medie anuală  în zonă  este de 9,8 grade Celsius, ajungând vara 
la o medie de 22 de grade, iar iarna la -3 grade. 

Verile sunt foarte calde i uscate, iar iernile sunt geroase i cu viscole putemice, dar i cu 
perioade de încălzire i de topire a zăpezii, care generează  riscul unor inundaţii. Lunca Bârladului 
are un topo climat specific, cu umiditate crescută, cu veri mai răcoroase i iemi mai blânde. Radiaţia 
solară  globală  îuregistrează  valori energetice între 1 1 7,5 i 1 25 kcal/cmp/an. 

Nunărul mediu annual al zilelor de îngheţ  este de 1 1 2. Vânturile dominante sunt inf1uenţate 
de existenţa Luncii Bârladului i sunt orientate preponderent nord-sud, cel mai important fiind 
crivăţul, care atinge i vitezele cele mai mari - 25 m!s. 

Precipitaţiile medii anuale sunt de 467 mm i cad mai ales în sezonu1 ca1d, sub formă  de 



aversă. Stratul de zăpadă  are un caracter discontinuu, durata sa medie fiind de 50 de zile, cu grosimi 
mediide 10-11 cm. 

Secţiunea a 3-a. Flora si fauna 

Flora specifică  zonei este cea de luncă  i de silvostepă, cu zăvoaie de luncă  din arbuti i 
arbori de esenţă  moale, plante ierboase i hidrofile, care se mai regăsete doar pe terenurile 
neocupate de culturi agricole, aflate într-o continuă  restrângere. Singura resursă  relevantă  din 
perspectiva vegetaţiei este Rezervaţia Paleontologică  Rate, de interes naţional, cu o suprafaţâ de 
1,Sha. 

Flora în general a fost modificata de om si înlocuita pe mari întinderi prin plante cultivate: 
f1oarea soarelui, leguminoase. 

Vegetatia naturalaeste reprezentata de specii ierboase: pelinita (Artemisia austriaca), 
palamida, pelinul, ciulinul,coada soricelului, colilia (Stipa Capillata), scaietele, brusture. 

Dintre plantel.e cu, f1ori întâlnitelânga terenurile cultivate mentionez: macul, neghina, 
cicoarea, musetelul, papadia. 

In zona destepa, vegetatia lemnoasa este rara, reprezentata mai ales de salcâm, dud, ulm, 
p1op, tei, maces. 

Fauna este cea specificâ zonei de luncă  i câmpie, respectiv mamifere (iepuri, căpriori, mistreţi, 
vulpi, jderi, vidre, veveriţe), păsări (mierle, stăncuţe, coţofene, raţe, gâte, 1iiţe, stârci, sitari, g ăinue 
sălbatice), peşti (crapi, bibani, cara, plătici). 

Fauna în zona amplasamentului este reprezentata de insecte, moluste (Helicella, Helix 
pomatia,Ena montana). 

Secţiunea a 4-a. Reţea hidrografică  

Aşezat pe o stivă  de sedimente predominant cuaternare,municipiul Tecuci detine bogate ape 
subterane,de adâncime şi fratice.Acestora li se adaugă  apele de suprafată  curgătoere şi stătătoare. 

Râul Bârlad - este cel mai important curs permanent de apă  care străbate teritoriul 
municipiului Tecuci.La intrarea în Tecuci primeşte pe partea dreaptă  pârâul Prisaca prin Valea Baii 
şi apoi pârâul Tecucel, iar pe partea stângă  pârâul Rateş. 

Râul Bârlad izvorăşte din Podişul Moldovei,din Valea Ursului (jud.Neamt).Are o lungime 
de 347 km şi detine un bazin hidrografic de 7400 kmp.Se varsă  in râul Siret lângă  satul Călienii 
Vechi,com Liesti,judeiul Galaţi. 

Pe teritoriul municipiului Tecuci acesta parcurge 10,8 km,pe o pantă  de 0,4 m / Km ( 0,4%). 
La punctul hidrometric Tecuci,râul Bârlad transportă  9,6 mc/s,debit mediumultianual. Debitul 
maxim al râului,cu probabilitatea de producerel% este de 480 mc/s,în vreme ce debitul minim,cu 
probabilitatea producerii de 80 % este de 0,24 mc/s. 

Debitul mediu zilnic în perioada de vara (iunie august) cu probabilitatea atingerii de 80 % 
este de0,3Omc/s. 

Fenomenul de înghet se înregistreazăîn f1ecare iarnă  şi se manifestă  din decembrie până  la 
sfârşitul lunii februarie,în medie 7 zile.In acest timp,cu o frecventă  de 80%,pe parcursul a 22 de 
zile,în medie,se poate forma pod de gheată. 

Pârâul Tecucel - izvorăşte de la Buciumeni, de sub dealul Cuscuta,are o lungime de 24 km 
şi un bazin hidrografic de 1 12 kmp,iar în Tecuci măsoară  o lungime de 8,2 km şi are un debit mediu 
anual de 0,38 mc/s. 

Pârâul Rateş  - izvorăşte de la Negrileşti,de sub ,, Platoul Ghidigeni şi are o lungime de 14 
km, din care 8,4 km pe teritoriu1 municipiului Tecuci. 



Secţiunea a 5-a. Populaţia 

Structura pe sexe a populaţiei 
La recensământul din 2011, în municipiul Tecuci locuiau 16.620 de persoane de sex 

masculin (47,7%) i 18.251 de sex feminin (52,3%). 
In comparaţie cu structura pe sexe de la nivel judeţean (49,3% bărbaţi/50,7% femei) i 

naţional (48,6% bărbaţi/S1,4% femei), procesul de feminizare a populaţiei este mai accentuat la 
nivelul muriicipiului Tecuci, pe fondul migraţiei mai intense a populaţiei din ultimele două  decenii, 
care au antrenat mai ales populaţia masculină. 

La recensământul din 20 1 1, structura populaţiei municipiului Tecuci releva ponderea foarte 
ridicată  a populaţiei adulte, în vârstă  de muncă  (15-59 de ani) - 20.973 de persoane (60,1% din 
total), urmată  de cea a persoanelor vârstnice (60 de ani i peste) - 7.930 (22,8% d in total) i de cea 
apersoanelortinere (0-14 arii) -5.968 (17,1% dintotal). 

Structura pe vârste a populaţiei 
Structura pe vârste a populatiei municipiului este similară  cu cea înregistrată  la nivel jud 

eţean, numărul persoanelor vârstnice i al tinerilor fiind mai ridicat în comparaţie cu media 
judeţeană  i naţională, iar cel al persoanelor adulte uor mai scăzut, pe fondul migraţiei masive a 
forţei de muncă  din ultimii ani. 

Cei mai mulţi locuitori se înregistrau în anul 201 1 la grupele de vârstă  55-59, 40-44, 60-64, 
35 -39 i 50-54 de ani, corespunzând perioadelor cu valori ridicate ale natalităţii din anii 50-70, dar 
i afluxului de popu1aţie rurală  din perioada de industrializare. Aceste persoa ne vor intra în 

- 

	

	utiiiătorii 10-15 ani în categoria persoanelor vărstnice, non-active, ceea ce va conduce la 
accentuarea procesului de îmbătrânire. La polul opus, cel mai mic număr de persoane se 
îirregistrează  la grupele de vârstă  20-29, 45-49 i peste 65 de arii, în primul caz fiind rezultatul 
excusiv al migraţiei masive a tinerilor către marile centre urbane sau către destinaţii externe. 

Cu privire la gradul de dependenţă  al populaţiei după  vârstă, acest indicator a fost unul 
supraunitar (1 32,8 bătrâni/1 00 tineri), nivel similar cu cel îriregistrat la nivel judeţean (35%), 
regional (1 44%) i naţional (1 40%). 

Structura etnică  i confesională  a populaţiei 
La recensământul din anul 20 1 1, 94,9% dintre locuitorii municipiului Tecuci s-au declarat 

de etnie română, în uoară  scădere faţă  de recensămintele anterioare, când procentul românilor 
depă ea 96%. 

Cea mai importantă  minoritate locală, romii, au reprezenat în 201 1: 4,9% din totalul 
populaţiei, în cretere faţă  de cele 3 ,7% din 2002, pe fondul unei rate mai ridicate a natalităţii. 

Celelalte comunităţi etnice sunt puternic subreprezentate, cumulând doar 0,2% (maghiari, 
evrei, chinezi, ucraineni, germani, turci, rui-1ipoveni, bu1gari, greci, ita1ieni, ceangăi, etc.) 

În ceea ce privete structura confesională  a populaţiei, 96,5% dintre locuitorii municipiului 
Tecuci s-au declarat ortodoci în anul 20 1 1, urmaţi fiind de mici comunităţi de penticosta1i (2,5%), 
adventiti (0,4%), romano-catolici (0,1 %), cretini de rit vechi (0, 1 %) i de alte confesiuni (0,4%). 

Din perspectiva limbii materne, peste 98% dintre locuitorii municipiului vorbesc limba 
română, iar restu1 limba romă. 

Structura populaţiei după  gradul de instruire 
La recensământul din 201 1, ponderea persoanelor de peste 10 ani care absolviseră  studii 

superioare era de 14,4 %, cel aI absolvenţilor de studii postlicea1e de 4,5%, 24,3% dintre locuitori 
absolviseră  liceul, 20,6% şcoli profesionale i de ucenici, 20,9% şcoli generale, 12,1% co1i 
primare, iar 3 ,3 % nu absolviseră  studii, dintre care 1 ,6% erau analfabeţi. 

Obiceiurile si datinele 
In ansamblu fenomenelor de cultura populara materiala si spirituala, in zona etnografica a 

Tecuciului, sunt de mentionat obiceiurile si datinele populare, elemente ce definesc alaturi de 
celelate fenomene, particularitatile si specif1cul etnic al poporului roman. Obiceiurile si datinile 
includ gandirea, conceptiile de viata ale locuitorilor si pastreaza marturii ale evolutiei f1lozof1ei si 



mentalitatii populare fiind forme ale manifestarilor spirituale ale oamenilor din locurile in care au 
trait si muncit. 

•• 	Obiceiuri legate de nasteri - un rol important iI reprezinta moasa. In trecut era o ruda 
apropiata care asista la nastere si indeplinea practicile legate de acest eveniment. Cel mai important 
moment era prima baie a noului nascut cu semnificatie simbolica: in apa se puneau diferite lucruri, 
in credinta ca ele vor fi transmise insusirilor copilului. Din aceste lucruri enumeram: pene - pentru a 
fi usor si sprinten, bani si boabe de grau - pentru prosperitate, etc. Un obicei care se practica si 
acum, dar la scara restransa, in leaganul sau patutul copilului - in mod izolat - obiceiul ursitoarelor 
este de a pune obiecte pentru a i se cunoaste viitorul si a-1 influenta spre bine. Toate acestea erau 
indeplinite de moasa. 

•• Obiceiurile legate de casatorie - casatoria reprezinta unul din cele mai importante 
momente din viata omului si se desfasoara cu originalele obiceiuri de nunta, asupra carora s-au oprit 
cei mai de seama etnografi si folcloristi romani, care au considerat nunta taraneasca cea mai 
insemnata manifestare artistica din cultura populara traditionala. Obiceiurile nuntii incep cu 
petitul: o ruda apropiata sau parintii mirelui (ginericului) merg 1a parintii fetei cerandu-le 
consimtamantul pentru casatorie. Cu aceasta ocazie - in trecut - exista obiceiul de a se intocmi 
foile de zestre in care erau cuprinse mai multe bunuri - vite, terenuri agricole, etc - dar si piese de 

imbracaminte - costume, covoare, perini, etc. De obicei nuntile - in trecut - durau 4 - 5 zile si in 
fiecare din zile se desfasurau anumite obiceiuri. In ceremonialul nuntii, natura este prezenta in 
momentele cele mai importante prin inteiiiiediul bradului simbol al vietii vesnice. 

•:• Obiceiuri funerare - Spre deosebire de celelalte obiceiuri familiale, la obiceiurile 
funerare participa o mare parte a colectivitatii. In acest ceremonial se pastreaza vechi elemente ale 
ceremonialului magico - religios legat de cultul mortilor si are la baza credinta straveche a 
continuitatii vietii dupa moarte. Se mai obisnuia ca tinerele care mor necasatorite sa fie imbracate in 
haine de mireasa cat si obiceiul de a se pune in mormantul tinerilor necasatoriti un bradut 
impodobit, incarcat cu diferite obiecte si colaci. 

Sectiunea a 6 -a. Căi de transport 

Cele două  drumuri naţionale (DN 24 i DN 25) care asigură  legătura municipiului cu polii 
urbani maj ori i cu reţelele maj ore de transport au beneficiat de lucrări de reabilitare i se află  într-o 
stare bună. 

Este în curs de elaborare documentaţia pentru construirea unui pod nou peste Siret, în zona 
Cosmeti. 

Drumurile judeţene care leagă  municipiul de zona rurală  polarizată  se află, în general, într-o 
stare proastă, necesitând lucrări de reabilitare i modernizare, iar traficul este relativ ridicat pe DN 
24 i DN 25 (o medie zilnică  de peste 5.000 de vehicule), dar nu putem vorbi de existenţa unor zone 
de congestionare. 

Municipiul beneficiază  de o osea de centură  în zona de nord-vest, iar lucrările la varianta de 
ocolire sud-vest, care să  lege DN 24 de DN 25 sunt în curs de execuţie cu fonduri europene. 

In ceea ce priveşte lungimea străzilor din municipiul Tecuci, aceasta este de 1 1 7 km din care 
56 km reprezintă  străzi orăşeneşti modernizate. 

Municipiul Tecuci este unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Moldova, f1ind 
amplasat la intersecţia magistralei feroviare 600 Bucureti-Iai, cu linia dublu electrif1cată  
Mără eti-Ga1aţi. 

Tecuciul este unul din puţinele noduri feroviare ale ţării care dispune de patru direcţii de 
orientare a liniilor ferate (spre Galaţi, Iaşi, Mărăşeşti şi Făurei) şi tot atâtea pentru şosele (spre 
Galaţi, Bârlad, Tişiţa, Tg. Bujor) cărora li se adaugă  drumuri locale, spre localităţile rurale vecine 
(Movileni, Furceni), reliefându-se şi mai pregnant poziţia de intersecţie (răscruce) a oraşului Tecuci. 

Lungimea totală  a căii ferate de pe teritoriul oraşului insumează  5 0 km, la care se adaugă  7 
linii de staţionare a trenurilor din gara de sud,fiecare având câte 5 km.Cei 85 km lungime cale ferată  
sunt în totalitate cu ecartament normal (1 43 5 mm). 



Municipiul dispune de două gări, tranzitate zilnic de circa 40 de trenuri, insă Halta Tecuci 
Nord nu are o infrastructură corespunzătoare pentru fumizarea unor servicii moderne de transport. 

Transportul feroviar de mărfuri i persoane a inregistrat un declin dramatic după 1989, in 
favoarea transportului rutier, ceea ce a afectat negativ economia locală. 

Secliunea a 7-a. Dezvoltare economică 

Municipiul Tecuci are o lungă tradiţie comercială, fiind menţionat documentar incă din anul 
1134 ca târg i punct de vamă. 

in perioada interbelică, la nivelul municipiului funcţionau fabrici de spirt, de pielărie, de 
cherestea, lumânări, cărămidă, mori, sectorul industrial fiind in general subdezvoltat, în defavoarea 
diferitelor activităţi agricole, comerciale, meşteşugăreşti, administrative i de transport, în condiţiile 
in care, incepând cu anul 1877, Tecuciul a devenit un important nod feroviar, ceea ce a avut 
implicaţii semnificative in dezvoltarea urbei. 

Procesul de industrializare masivă a localităţii s-a produs în perioada comunistă, prin 
construcţia Fabricii de Conserve Legume-Fructe (1952), a intreprinderii Mecanice pentru 
Agricultură şi Industrie Alimentară (1953), intreprinderii de Reparaţii Auto (I.R.A.), a Fabricii de 
Ambalaje Metalice (F.A.M.), a Fabricii de Mobilă, etc. Toate aceste unităţi industriale asigurau 
circa 15.000 de locuri de 
muncă în perioada comunistă. 

După 1989, cele mai multe intreprinderi comuniste s-au închis sau au trecut printr-un proces 
de restructurare masivă (de ex. MOBIMOD, VITIMAS, COMMET, CIT, etc.), care a condus la 
dispariţia a peste 10.000 de locuri de muncă. Unele dintre spaţiile ocupate anterior de facilităţi de 
producţie au fost chiar transformate în spaţii comerciale (de ex. VITIMAS S.A.). Dintre unităţile 
comuniste s-au dezvoltat i retehnologizat doar cele de conserve i de ambalaje metalice, care au 
fost preluate de investitori străini. 

in ultimele trei decenii municipiul Tecuci a atras un număr redus de investiţii străine 
autohtone in facilităţi productive, care nu au putut compensa dispariţia unor coloşi industriali. 

La nivelul municipiului Tecuci sunt inregistrate, in prezent, circa 4.800 de persoane juridice 
plătitoare de taxe şi impozite locale, dintre cre peste 1.200 sunt societăţi comerciale active, in timp 
ce restul sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, etc. Cele mai multe dintre acestea 
sunt active în sfera serviciilor, domeniu în care iniţiativa antreprenorială s-a dezvoltat cel mai mult 
în perioada post-decembristă. 

in altă ordine de idei, agenţii economici din municipiul Tecuci asigură un număr de 4.717 
locuri de muncă, ceea ce reprezintă 6,4% din totalul celor existente la nivel judeţean. Cei mai 
importanţi agenţiecon omici cu sediul în municipiul Tecuci, funcţie de cifra de afaceri şi de numărul 
de salariaţi sunt: 

1. K&T CONSTRUCT Construcţii 
2. ALAVISTA S.R.L. Comerţ 
3. PENTAGON S.R.L. Comerţ 
4. MODLEMN S.R.L. Comerţ 
5. POLARIS PROD COM Comerţ 
6. VIDAFAN S.R.L. Comerţ 
7. INDUSTRIAL PACKAGING metalice 
8. KLIGOR S.R.L. Comerţ 
9. MADICOREX S.R.L. Comerţ 

10. REVIVAL S.R.L. Comerţ 
11. ASCONTI VFT S.R.L. Construcţii 
12. RIFLOMIN S.R.L. Construcţii 
13. SSAB TC MONTAJ S.R.L. Construcţii metalice 
14. ALPHA GAMES S.R.L. Jocuri de noroc 



1 5. WILMET S.R.L. Construcţii metalice 
16. GIFARM S.R.L. Comerţ  
17. FARMACIA ANA S.RL. Comert 
18. GEGI S.R.L. Comert 
19. UNIVERSAL IMPEX S.R.L. Comerţ  
20. DERMODELTER IMPEX Cornert 
(Sursa: Baza de date BORG DESIGN) 

Trebuie menţionat faptul că  unele dintre societăţile comerciale cu sediul în municipiul 
Tecuci desfă oară  activităţi i în alte localităţi, care nu sunt însă  reflectate diferit în contabilitate i 
sunt dificil de estimat. 

In mod similar, în municipiul Tecuci îi au sediul puncte de lucru, sucursale sau filiale ale 
unor agenţi economici cu sediul în alte localităţi i care au o contribuţie foarte ridicată  la economia 
locală. Dintre acestea, pot fi menţionate urrnătoarele: 

1) S.C. CONTEC FOODS S.R.L. Afumaţi— producător de conserve de legume i fructe, cel 
mai important operator economic din municipiul Tecuci; 

2) S.C. PANDORA PROD S.R.L. FocŞarii - producător de confecţii textile; 
3) S.C. VEL PITAR S.A. Bucureti - producător de produse de panificaţie; 
4) S.C. GEORGIA BUSNESS COMPANY S.R.L. Bucureti - producător de confecţii 

metalice cu aplicaţii în domeniul agriculturii; 
5) S.C. MTC CONSTRUCT S.R.L. Bucureti - producător de produse metalice pentru 

construcţii; 
6) Operatorii de supermarketuri i de reţele comerciale naţionale: KAUFLAND ROMANIA 

SCS, LIDL ROM\NIA, REWE ROMANIA, FLANCO RETAIL, LEMET, ALTEX ROMANIA, 
etc. 

După  cum se poate observa din datele de mai sus, activitatea economică  care are cea mai 
importantă  contribuţie la economia locală  este comerţul, care continuă  tradiţia îndelungată  de târg a 
municipiului Tecuci i reunete 53% din numărul de firme, 61% din cifra de afaceri i 42% din 
numărul de salariaţi din mediul privat. 

Aceasta este urmată, la o distanţă  apreciabilă, de sectorul industriei prelucrătoare i al 
construcţiilor, f1ecare cu circa 10% din numărul total de firme, 12-14% din cifra de afaceri i 16-
1 7% din personal. 

Celelalte activităţi, inclusiv agricultura, au o contribuţie marginală  la economia locală. 
Se observă  mai ales ponderea foarte scăzută  a sectoarelor cu valoare adăugată  ridicată, care 

oferă  i salarii ridicate, precum informaţii i comunicaţii, intermedieri financiare i asigurări, 
activităţi Ştiinţiflce, tehnice i profesionale, etc. 

Analiza principalelor sectoare ale economiei locale 
Sectorul primar (Agricultură, silvicultură  i pescuit) 
Activitatea de silvicultură  se realizează  cu precădere prin intermediul Ocolului Silvic 

Tecuci, din cadrul ROMSILVA. 
Sectorul secundar (Industrie i construcţii) 
Sectorul secundar este al doilea ca importanţă  în structura economiei municipiului Tecuci, 

asigurând 27,3% din cifra de afaceri, 34,4% din locurile de muncă  i 19,9% din numărul total de 
agenţi economici. 

In prezent, industria locală  este dominată  de 3 ramuri cu tradiţie la nivel local: 
- industria alimentară  (conserve de legume i fructe, condimente, sucuri naturale, 

morărit i panificaţie, lactate i brârizeturi, carne i preparate din carne, băuturi alcoolic e şi 
vinuri); 

- industria construcţiilor metalice i a maşinilor i echipamentelor pentru agricultură  
(ambalaje metalice - cutii, capse, dopuri; produse metalice pentru construcţii - profile, ţigle, 
tablă  cutată; tocători pentru resturi vegetale; tâmplărie A1 - PVC, rulouri, jaluzele; hale 



industriale; buncăre pentru cereale; ftanşe; cântare; silozuri, transportoare, selectoare, 
ventilatoare, rnaini de tratat seminţe; acoperiri metalice, construcţii sudate; prelucrări prin 
achiere, repere metalice, etc.); 

- industria textilă  (confecţii textile). 
La aceste trei ramuri principale se adaugă  una în curs de dezvoltare, cea a cauciului i 

maselor plastic, cu o serie d e unităţi care produc furtunuri, ţevi Pvc, tâmplărie PVC i alte 
accesorii pentru industria construcţiilor. 

Celelalte ramuri industriale au o contribuţie nesemnificativă  la economia locală. Dintre cele 
care aveau o oarecare tradiţie în zonă  i au dispărut aproape în totalitate în ultimii ani am putea 
enumera industria mobilei i a materiale lor de construcţii. 

Spre deosebire de situaţia de la nivel judeţean, regional i naţional, cele mai multe produse 
industriale realizate în municipiul Tecuci sunt valorificate pe piaţa autohtonă  (mai ales produsele 
alimentare), ponderea exporturilor ftind covâritoare doar în cazul confecţiilor textile, care sunt 
comercializate pe întreaga piaţă  europeană, pentru marile reţele de retail. 

Sectorul construcţiilor este unul bine reprezentat la nivel local, prin prezenţa unor companii 
mici i mijlocii cu activitate în domeniul clădirilor i lucrărilor de geniu, rezidenţiale, a drumurilor 
i podurilor, a diferitelor tipuri de instalaţii. Dat ftind numărul relativ mic de investiţii de la nivel 

local, cele mai multe fiime locale de construcţii activează  i în alte localităţi (de ex. Bucureti) sau 
în alte ţâri (de ex. Germania). 

Sectorul tertiar (Servicii) 
Sectorul terţiar are cea mai importantă  contribuţie la economia municipiului. Acest sector 

este 
dominat de sub-sectorul comerţului i reparaţiilor. Acest sector s-a restructurat semnificativ în 
u1timii ani, prin intrarea pe piaţa loca1ă  a marilor reţelor internaţionale i naţionale de retail 
(Kauftand, Penny Market, Lidl, Lem s, Flanco, Altex, etc.), care au realizat investiţii semniftcative 
în magazine moderne, de mari dimensiuni, inclusiv prin reconversia unor foste spaţii industriale. O 
data cu intrarea acestor mari reta1ieri pe piaţă, care practică  preţuri mai reduse, mulţi comercianţi 
locali de proximitate i-au închis afacerile. 

Cu toate acestea, la nivel local există  o serie de comercianţi cu amănuntul i ridicata, mai 
a1es în sfera materialelor de construcţii i a a1tor produse industriale (de ex. REVIVAL, 
MODLEMN - materiale de construcţie, PENTAGON - scule i unelte, ALAVISTA, KLIGOR - 
produse alimentare, VIDAFAN - electronice i electrocasnice, FARMACIA ANA, GIFARM - 
farmacii), unele cu puncte de lucru i în alte loca1ităţi. 

Un alt sub-sector care a cunoscut o dezvoltare continuă  în ultimii ani este cel al 
intermedierilor financiare i asigurărilor, în municipiul Tecuci existând agenţii ale celor mai 
importante bănci comerciale din România: BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, CEC, 
etc, la care se adaugă  Banca Cooperatistă  Creditec, cu sediul în localitate. 

Sectorul transporturilor este unul relativ sub-dezvoltat, cea mai importantă  companie locală  
fiind GEGI, care operează  o serie de trasee interne de transport de persoane cu autocarul i care 
deţine şi o autogară  în municipiu. 

Sectorul HORECA este, deasemenea, slab dezvoltat, existând un număr foarte redus de 
unităţi turistice , toate de mică  capacitate, i de alimentaţie publică, la care se adaugă  câteva zeci de 
baruri, cafenele, etc. Restul unităţilor din sfera serviciilor activează  în domeniu1 sănătăţii, a 
diferitelor servicii pentru populaţie i mediul de afaceri (reparaţii auto, pompe funebre, şcoli de 
oferi, frizerie, cosmetică  i coafură, arhitectură  i întreţinere peisagistică, jocuri de noroc, agenţii 

de transport i turism, etc.), însă  toate acestea sunt întreprinderi mici sau chiar microîntreprinderi. 

TELECOMUNICATII 
Infrastructura i serviciile de telecomunicaţii de la nivelul municipiului Tecuci s-au 

îmbunătăţit constant în u1timii ani, pe fondul investiţiilor realizate de către diferiţi operatori privaţi 
de telefonie ftxă, mobilă  i internet. 



Pe fondul presiunii competiţionale, aceste servicii sunt oferite la standarde înalte de calitate 
i la preţuri relativ accesibile. Printre marii operatorii din sectorul comunicatiilor prezenţi 1a nivel 

local regăsim: VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, RCS-RDS, UPc etc. 
O mare problemă  la nivel local o reprezintă  densitatea foarte mare de linii aeriene care leagă  

stâlpii stradali i împânzesc faţadele clădirilor, afectând grav estetica urbană. In acest context, se 
impune realizarea unui sistem de canalizaţii su bterane pentru îngroparea acestor linii, eventual 
printr-un parteneriat public-privat cu o companie de profil. 

Secţiunea a 8-a. Infrastructuri Iocale 

Principalele institutii de pe teritoriul administrativ al municipiului sunt: 
- Consiliul loca1 

- UAT Tecuci 
- Sectie pompieri 
- UM 023 62 depozit protectie civila 
- Detasamentul 4 Jandarmi 
- Parchet 
- Tribunal 
- Politie municipala 
- Serviciul de politie locala, 
- Casa de cultura 
- Muzeu de istorie ,,Teodor Cincu,, 
- Biblioteca municipala,, Stefan Petica,, 
- Colegii =3, 
- Licee= 2, 
- Scoli generale = 8, 
- Gradinite = 15; 
- Club sportiv= 1; 
- Clubul copiilor = 1; 
- Scoala speciala = 1 
- Spita1 municipa1 ,, Anton Cincu,, 
- Ambulatoriu de specialitate = 1, 
- Circa sanitara veterinara = 1 
- Biserici ortodoxe = 13 
-SCapacanalSA 
- SC Electrica Furnizare SA 
- TELEKOM ; Vodafone;Orange;RDS 
- Distrigaz 
- Sistemul hidrotehnic Barlad - Siret ,punct de lucru Tecuci 

Situatia locuintelor din municipiul Tecuci,conform datelor partiale furnizate de Direcţia 
Judeţeană  de Statistică  Galaţi, in urma recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 201 1, se 
prezintă  astfel: 

a.Locuinte conventionale repartizate dupa forma de proprietate 14408,din care: 
proprietate privata!particulara = 14146,reprezentand 98,2% 
proprietate de stat = 256,reprezentand 1 .8% 
proprietate de grup = 2 
proprietate a cultelor religioase = 4 



b.Locuinte conventionale dupa dotarea cu instalatii si dependente (din totalul de 14408),din 
care: 

- 	au alimentare cu apa in locuinta = 1 1 327,reprezentand 78.6 % 
- 	au instalatie de canalizare in locuinta = 1 0579,reprezentand 73 .4% 
- 	au instalatie electrica = 1 36 1 3 reprezentand 94.5% 
- 	dispun de incalzire centrala proprie = 72 1 O,reprezentand 5 O% 
- 	au bucatarie in locuinta 1 285 1 ,reprezentand 89.2% 
- 	au baie in locuinta = 10280,reprezentand 71.3% 

Localitatea dispune de uiiiiatoarele utilitati publice: 
- reţeaua de canalizare are o lungime de 139.6 km, 
- reţeaua de distribuţie a apei potabile este de 94.8 km, 
- reţea de distribuţie a gazelor naturale este de 74.3 km. 
- reţele de alimentare cu energie electrică  cu staţii de transformare 
- reţele de telefonie si cablu tv. 

Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă  —tabere de sinistraţi 
Pentru adunarea şi cazarea sinistraţilor se folosesc internatele unităţilor de învăţământ, 

căminele culturale din localitate, săli de sport, spaţiile de cazare temporară  (hoteluri, moteluri, 
pensiuni, etc.). 

Aceste spaţii sunt menţionate distinct în cadrul Planul de evacuare în situaţii de urgenţă  
întocmit în conformitate cu prevederile OMAI 1 1 84/2006. 

Secţiunea a 9-a. Specific regional Iocal 

Specificul municipiului Tecuci se inscrie in caracteristicile specifice ale judetului Galati. 
Aşezat în sud - estul ţării acest pământ străvechi al Moldovei se învecinează  cu Dobrogea şi 
Muntenia, pe el interferâdu-se fapte, oameni, idei, resurse, drumuri, comerciale. 

Judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericâ.rpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape 
de Ma.rea Neagră, la conf[uenţa a trei ape curgătoare 	Dunărea, Siret, Prut şi la încrucişarea unor 
importante drumuri comerciale. 

Cât privesc vecinii, judeţul Galaţi se mărgineşte în partea de nord cu Republica Moldova, la 
est cu Ucraina, spre sud Dunărea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud - vest pe liriia Siretului, 
are vecin judeţul Brăila, iar la vest şi nord - vest, în mare parte pe parcursul aceluiaşi râu se 
învecineazâ cujudeţul Vrancea. 

Având în vedere modul de amplasare al municipiului Tecuci in cadrul judetului Galati, 
acesta este predispus la riscuri transfrontaliere. 

CAPITOLUL 111 
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTĂ  

Secţiunea 1 ANALIZA RISCURILOR NATURALE 

a) Fenomene meteorologice periculoase 

1.Tipul de risc: Inundaţii 

Fenomene asociate: 

1.1 
	

Inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă  
cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şilsau 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 şi avalanşe de zăpadă, 

precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi 

	

1.2 	Inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile 

hidrotehnice 

	

1.3 	Inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă  freatică  

Râul Bârlad are un regim hidrologic încadrat în tipul pericarpatic estic,caracterizat prin ape 
mici de iarnă,ca urmare a cantităţilor reduse de precipitaţii din acest anotimp şi a blocării acestora 
sub foiiiiă  de zăpadă  şi gheaţă,ape mari în luna martie datorită  încălzirii şi ploilor,apoi ape mici în 
aprilie 	mai,viituri în luna iunie,ca urmare a prezenţei ploilor atlantice,mai rar viituri în august şi 
ape mici în perioada vară 	toâmnă,datorită  lipsei precipitaţiilor.Ca urmare a acestui tip de regim 
hidrologic,sunt posibile viituri însoţite de inundaţii. 

Pentru prevenirea inundaţiilor albia râului Bârlad a fost corectată  şi îndiguită,ridicându-se 
diguri şi in lunca râului,pentru a protja cartierele de răsărit ale oraşului. 

Raul Bârlad este îndiguit pe ambele maluri, astfel încât, este asigurată  continuitatea liniei de 
apărare de la intrarea în judet (comuna Ghidigeni) si până  la vărsare în râul Siret (comuna Ivesti).. 

In perioada 2005 - 201 1, judetul Galati s-a confruntat cu viituri care au afectat atât 
populatia; dar si lucrârile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor, prin afectarea 
albiilor regularizate, precum si taluzurilor digurilor, prin distrugerea apărărilor de mal si de taluz 
existente. 

Râul Tecucel străbate localitatea de la nord-vest la sud- est pe o lungime de cca. Skm, 
unde se varsă  în râul Bârlad. 

In municipiul Tecuci, albia râului este traversată  de 7 poduri rutiere,3 podeţe şi şi 2 poduri 
C.F. In principiu; podurile asigură  secţiuni de scurgere pentru ape mari. 

Pe teritoriul municipiului Tecuci albia râului prezintă  caracteristicile generale ale unei albii 
în intravilan şi anume: 

• gabarite relativ mici ale albiei ( lăţime 8-17 m;adâncime = 1,5-3,5 m) 
• grad de colmatare ridicat 
• construcţii neautorizate în zona taluzelor albiei minore 
• diverse construcţii la limita albiei minore, care necesită  consolidarea malurilor 

Inundatiile din 05/06.septembrie 2007 au demonstrat necesitatea regularizarii paraului 
Tecucel. 
Inundatiile din aceasta perioada,cauzate de ploi torentiale au afectat municipiul in proportie de 

80% 

Pe întreg sectorul de râu au fost identificate următoarele zone unde s-a impune executarea de 
lucrări împotriva inundaţiilor şi protecţiei malurilor: 

a. Sectorul de râu studiat începe imediat amonte de podul de, la intrarea în municipiul 
Tecuci şi anume la podul aferent DN 24. 

Podul realizat în ultimii ani oferă  o capacitate de scurgere suficientă  pentru scurgerea apelor 
mari. 

In aval până  la podul CF Tecuci-Iaşi pe o distanţă  de cca 2 km au fost executate lucrări de 
decolmatare-recalibrare, care au urmărit aducerea secţiunii albiei la dimensiunile necesare scurgerii 
în siguranţă  a apelor mari. 

b. 	În aval începând cu podul aferent str.Feroviari şi terminând cu podul str. 1 3 decembrie 
râul Tecucel străbate o zonă  intens construită  cu lungimea de cca 1 240 m. 



Pe acest tronson —datorită  vegetaţiei abundente au foşt necesare lucrări cle defrişări în zona 
albiei, lucrări de decolmatare -recalibrare şi lucrări de dezafectare a unor construcţii care blocau 
sectiunea utilă  de scurgere.Mentionăm dintre acestea: podul de conducte de termoficare 
dezafectate, diverse constructii provizorii gospodăreşti construite neautorizat. Tot pe acest tronson, 
s-a remarcat existenta unor constructii executate la limita malului albiei. 

Pentru scurgerea în siguranţă  a apelor mari a fost necesară  consolidarea malurilor în aceaste 
zone. Datorită  gabaritelor mici avute la dispoziţie, în zonă  solutia de consolidare recomandată  a 
avut învedere ziduri de sprijin din beton. 

In acest tronson se remarcă  existenta a 4 poduri rutiere a căror capacitate de tranzitare a 
debitelor de viitură  va trebui verifîcată  în cadrul studiului de fezabilitate. 

c. Uimătorul tronson cu lungimea de cca. 1 1 00 m, străbate zona de agrement a municipiului 
Tecuci şi este mărginit în aval de podul aferent DN Tecuci-Galati. In aceasta zona s-au executat 
anterior lucrări de recalibrare şi se apreciază  că  există  sectiune de scurgere suficientă  şi au fost 
necesare numai lucrări de defrişare şi decolmatare. Tronsonul este de 400 m. 

La capătul acestui tronson se găseşte un pod rutier a cărui deschidere este suficientă  pentru 
scurgerea apelor mari. 

d. Următorul tronson cu lungimea de cca.400m se desfaşoară  între podul rutier şi confîuenţa 
cu râul Bârlad. Pe acest tronson albia p.Tecucel a fost recalibrată  anterior şi au fost realizate diguri 
de remu. Lucrările necesare constau din curătarea vegetaţiei, şi decolmatarea acesteia. 

Necesitatea şi oportunitatea executarii lucrarilor dupa inundatiile din anul 2007 

Bazinul hidrografic al r. Tecucel nu dispunea de lucrări necesare gospodăririi apelor mari şi 
medii. Albia actuală  a r.Tecucel nu poatea tranzita fâ.ră  probleme debitele formate la ape mari, astfel 
că  în perioada 2002 - 2008 s-au înregistrat, mai multe viituri cu pagube semnificative pe teritoriul 
municipiului Tecuci 

Ca urmare, au fost necesare lucrări de regularizare a râului Tecucel în zona municipiului 
Tecuci. Lucrările executate vor elimina pericolul inundaţiilor şi au constat atât din lucrări de 
decolmatare şi calibrare a albiei, cât şi lucrări de consolidari şi apărări de maluri. 

Descrierea lucrarilor de reabilitare executate 

În zona municipiului Tecuci s-au executat următoarele tipuri de lucrări de amenajare a albiei 
în funcţie de zonă  (din amonte spre aval): 

• de la podul aferent DN 24 şi până  la strada Feroviari pe o lungime de 1956 m, datorită  
gabaritelor disponibile în afara albiei minore actuale s-a recalibrat şi decolmatat albia. 

• În continuare până  la B-dul. Victoriei râul trece prin spatele propietătilor, dispune de 
gabarite mici într-o zonă  în care inundatiile ocazionate de viituri sânt frecvente.Tot în acest tronson 
există  construcţii executate la limita albiei minore şi chiar pe taluz. Pe acest tronson s-au executat 
ziduri de sprijin din beton armat cu sectiune transversală  subtire: Această  solutie economiseşte 
spaţiu de constructie în favoarea sectiunii de scurgere şi măreşte totodată  stabilitatea malurilor la 
acţiunile destabilizatoare ale construcţiilor de la limita taluzului. Zidurile sânt prevăzute cu strat 
fîltrant si barbacane care contribuie pozitiv la stabilitatea construcţiilor. Zidurile sânt prevăzute la 
partea uperioară cu parapet de protectie, care asigură  şi un acces în lung pentru exploatare. 

• Tronsonul următor cu lungimea de 1 086 m, se afîă  în zona de agrement a oraşului şi 
este mărginit de str.ldecembrie.In acest tronson s-au executat anterior lucrări de recalibrare-
decolmatare,drept care în prezent volumul lucrărilor de decolmatare este redus.Pe acest tronson s-a 
executat protejarea taluzelor prin înierbare şi montarea unei balustrade de protectie la partea 
superioară. 

• Ultimul tronson amenajat are lungimea de 405 m şi are ca punct terminus confîuenţa cu 
rîul Bîrlad.Şi în acest tronson au fost executate anterior lucrări de recalibrare,iar suplimentar au fost 
prevăzute diguri de remu racordate la digurile de apărare ale r. Bîrlad.Amenajarea executata pe 
acest tronson se referă  la decolmatarea albiei şi protecţia taluzelor prin înierbare. 



Pârâul Rateş  - izvorăşte de la Negrileşti,de sub ,, Platoul Ghidigeni şi are o lungime de 14 
km, din care 8,4 km pe teritoriul municipiului Tecuci.Raul este indiguit.La marginea de sud a 
comunei Munteni,este construit un nod de legatura intre raul Barlad si raul Rates,care peiniite,la 
depasirea unui anumit prag,preluiarea unui debit de apa de pe raul Barlad pe raul Rates. 

Pârâul Prisaca prin Valea Baii prezinta pericol de inundatii in teren agricol in urma 
ploilor abundente si scurgeri de pe versanti. 

SITUATII CREATE DE ULTIMELE INUNDATII 

Nr. 
crt 

Curs de 
apa 
princ./ 
afluent 

Regim 
de 
amenaja 
re 

Lucr. 
apăr. 
exist. 

Inundatii produse prin revărsarea unui curs de apa Măsuri de 
remediere 
locale/ 
Schema 
cadru B .H. 

Data Tip 
inun 
datie 

Cauze adiacente 
. 

Obiective afectate 

Tecucel - Dig 
re- 
muu 

Septem- 
brie 
2007 

Revr 
-sare 

- case amplas.în 
albia majoră  a r. 
Tecucel 
- revărsare râu 
Tecucel: - pe 
cca. 80% din oras 

80 % din 
intravilanul 
orasului 

-realizare 
linieaparare 
mun. 
Tecuci 

2 Bârlad Indig si 
regulariz 
are 

dig aprilie - 
mai 
2005 

reva 
rsare 

cantităti mari de 
precipitatii care 
au dus la 
formarea unei 
viituri 

Amenaj râu Bârlad 
aval Negrilesti 
1300 ml- eroziuni 
de mal 

Fiecare sistem de diguri are stabilit cote de atenţie, cote de inundaţie si cote de pericol ce 
sunt prezentate în tabelul următor: 

RÂUL 
Staţia hidrometrica 

Cota de atenţie 
(cm) 

cod galben 

Cota de inundaţie 
(cm) 

cod portocaliu 

Cota de pericol 
(cm) 

cod rosu 

Timp de 
propagare a 

viiturii 
BÂRLAD 300 400 500 20-24 ore 

RATEŞ  350 400 500 
TECUCEL 360 450 500 
Valea Baii 

Situatia imbunatatirilor funciare: 
Pe teritoriul administrativ al municipiului Tecuci nu sunt executate lucrari de combatere a 

eroziunii solului si lucrari de corectare a torentilor. 
Sisterne de desecari si drenaj 
Desecare gravitationala. 
Arie de acoperire : bruta 1990,00 Ha 

Guri de evacuare in raul Barlad: 
-Cp 13 (Tecuciul Nou), km 26+852,un fir x 600; 
-Cp 12 ( Criviteni), km 5+700,doua fire x 1000; 



-Cd 335 (Str.Cuza Voda—pod Rates),km 3+600,un fir x 600; 
-Cs.54 )Cernicari stanga),km.16+000,un fir x 600; 
-Cp 14 (Cernicari dreapta),Km 15+600,un fir x 600. 

Lungimea canalelor = 43510,00 ml 

Sisteme de irigatii 
Localizare : Nicoresti,Munteni,Cosmesti,Tecuci,Movileni. 

Sistemul de irigatii este cu punere sub presiune prin statii de pompare si statia de baza pe raul 
Siret. 

Captarea apei din raul Siret cu o statie de baza. 
Debit instalat = 0,466 mc / s. 
Suprafata deservita = 16647 Ha. 
Starea tehnica : buna 

Statiile de pompare nr.2,3,4,5,6,7,8,9,1O,1 1,12,13,14,15,16,si 17 au fost predate pe baza de 
protocol cu titlu gratuit Asociatiei utilizatorilor de apa. 

In teritroriul administrativ al municipiului nu sunt planificate zone pentru a fi inundate 
controlat.In bazinul raului Barlad este planificata in acest sens zona Ghidigeni pana la confluienta 
cu valea Lupului. 

In situatii deosebite este necesara evacuarea din zonele afectate 

2.Tipul de risc: Furtuni si viscol 

Fenoinene asociate: 

2.1 Viscol 

2.2 Furtuni - vânt puternic şilsau precipitaţii inasive 

2.3 Căderi de grindină  

Municipiul Tecuci este una din putinele localitatti din tara unde functioneaza o statie 
meteorologica care are înregistrari de peste o suta de ani (din 1 896). Temperaturile medii lunare 
cele mai coborâte se îriregistreaza în ianuarie , februarie si decembrie , în anotimpul de iarna. In 
celelalte luni din an, temperaturile medii lunare au valori pozitive care cresc pâna în iulie si apoi 
scad pâna în ianuarie. Temperatura n.iedie plurianuala la Tecuci este de 9,99°C, cu o amplitudine 
medie termica de 4,1 °C. 
Temperatura medie a iernii la Tecuci este de -16°C, ceea ce ne face sa concluzionam ca iarna 
este mai blânda decât în regiunile vecine, fie ele si sudice. 
Temperatura medie a verii este de 20,77°C, cu luna iulie cea mai calduroasa, urmata de august 
si apoi iunie. 

La Tecuci, fenomenul de înghet la sol se manifesta timpuriu, înca din luna septembrie si cel 
mai târziu tine pâna în luna mai. Cel mai timpuriu înghet la Tecuci s-a înregistrat pe data de 22 
septembrie 1940, iar cel mai târziu pe 22 mai 1952. 

Observatiile si înregistrarile cantitative a precipitaţiilor lichide si solide se realizeaza la 
staţia Meteorologica Tecuci.In regimul precipitatiilor se distinge caracterul continental al 
precipitaţiilor specific regiunilor din afara arcului carpatic. Cantitatea de precipitatii creste din 
februarie pâna în iunie, când înregistreaza valorile cele mai mari si scade apoi pâna în februarie 
urmator. 

Cantitatile majore de precipitatii cazute in data de 05.09.2007 au dus la inundarea a peste 
80% din municipiu prin cresterea debitului de apa in special pe raul Tecucel. 

Cantitatile de apa mari din precipitatii in timp relativ scurt duc la inundarea unor strazi si 
gospodarii ale popuşatiei in special in zonele cartier Nicolae Balcescu,cartier Criviteni,zona 
Alexandru Lascarov Moldoveanu,Aleea Strandului,zona M Manoilescu - St. O.Iosif. 



Deplasarea orizontala a aerului în spaţiul geografic al municipiului Tecuci este strâns legata 
de amplasarea si evolutia centrilor barici la nivel continental, cât si de particularitatile suprafetei 
active. Datorita asezarii geografice, aici ar trebui ca vânturile de vest sa aiba frecventa cea mai 
mare, însa acestea deţin doar 2,6%, evidentiindu-se clar rolul de bariera oroclimatica a Carpatilor. 

La Tecuci, frecvenţa cea mai mare revine vânturilor din nord si nord-est, cu peste 30%, 
datorita evolutiei acestora în context cu anticiclonii siberian si scandinav, si cu ciclonii 
mediteraneean si arab, si favorizate de orientarea consecventa (N-S) a Vaii Bârladului în spatiul 
geografic al municipiului Tecuci. 

Vânturile din sud se manifesta cu o frecventa de 1 1 %. Putem aprecia ca circulatia aerului la 
Tecuci se desfasoara în lungul Vaii Bârladului cu o frecvenţa de aproape 42%. 

Durata calmului atmosferic este de 35,8%. Intre vânturile locale remarcam crivaţul, care 
este cel mai frecvent vânt la Tecuci, usor de recunoscut dupa caracteristicile pe care le are. 

In ţinuturile Tecuciului îsi face simtita prezenta si un vânt uscat, numit suhoveiul. Bate în 
perioada calda a anului, are umezeala relativa mai mica de 30%, temperatura aerului depaseste 
25°C, iar viteza poate atinge 5 mls (1 8 kmlora). 

Austrul este un alt vânt care bate din sector sudic, iarna aduce ger, primavara usuca repede 
câmpul, iar vara cauzeaza seceta. 

Baltareţul, un vânt din sud-est, de peste baltile Dunarii, format la periferia nordica a 
ciclonilor mediteraneeni, putin frecvent la Tecuci, toamna si primavara determina ploi calde de 
scurta durata. 

Brizele, vânturi specifice perioadei calde si linistite din an, pot fi evidenţiate si la Tecuci. 
Dimineata, aerul racoros din Valea Bârladului urca spre podul teraselor si seara coboara. La 

Tecuci, se poate vorbi si de o briza urbana, cauzata în timpul zilei de diferenta de încalzire a 
suprafeţelor ocupate de constructii si spatiile verzi orasenesti. 

3.Tipul de risc: Caderi masive de zapada 

Fenomene asociate: 

3.1 Ninsori abundente 

3.2 Blocare căi rutiere şi feroviare 

Iarna in cazul caderilor abundente de zapada pot fi blocate in special caile de comunicatii 
din cadrul localitatii si drumurile judetene : Tecuci - Matca; Tecuci - Cosmesti; Tecuci - Furceni. 

4.Tipul de risc: seceta 

Fenomene asociate: 

4.1 Hidrologica 

4.2 Pedologica 

Sunt afectate in special zonele fara retea de irigatii adiacenta cartierului Criviteni 

5.Tipul de risc: Temperaturi extreme 

Fenomene asociate: 

5.1 Depuneri de gheaţă, chiciură, îngheţuri timpurii sau târzii 

5.2 Polei 

5.3 Poduri şi baraje de gheaţă  pe apă  (zăpor) 

5.4 Canicula 



Se manifesta pe intregul teritoriul administrativ aI municipiului Tecuci 

6.Tipul de risc: Inceridii de vegetaţie 

Fenomene asociate: 

6.1 Incendii Ia vegetaţie ierboasă  şiisau arbustivă  

6.2 Incendii la culturi de cereale păioase 

Se pate manifesta pe intregul teritoriul administrativ al municipiului Tecuci, in 
gospodariile populatiei si in extravilan 

b) Fenomene distructive de origine geologică  

7.Tipul de risc: Cutremure 

Activitatea seismică  din zona VRANCEA este dominata de seisme cu 
adâncime intermediara, subcrustale cu focarul la adâncimi de 70 .. 170 km. Cele mai 
frecvente sunt seismele cu focarele la adâncimi de 130 -150 km. 

In zona VRANCEA există  şi focare seismice care produc cutremure de pământ 
normale, intracrustale, cu adâncimi mai mici de 60 km. 

Proiecţia verticala a focarelor cutremurelor vrâncene cu M4 (M - intensitatea 
cutremurelor pe scara Richter, magnitudinea) evidentiază  două  zone seismice: 
o zona situată  în scoarţa terestra cu o grosime de 3 8 km şi înclinatie 55 grade sub Carpati. 
Focarele se găsesc la adâncimi de 1 4 - 45 km o zonă  situată  în mantaua superioară  cu o grosime 
de 44 km şi înclinaţie de 68 grade sub Carpati. Focarele se găsesc la adâncimi cuprinse între 
40-70 km. 

Exista şi o lacuna seismică, o zona cu un minim de activitate la adâncimi cuprinse între 
40- 70km. 

Analiza riscului seismic stabileşte că: 
Numărul clădirilor = 73 5 1; din care clădiri cu locuinţe = 7344 
- există  probabilitatea de 90% ca în regiunea seismică  VRANCEA să  se 

producă  un cutremur de pământ cu magnitudinea maxima de cel puţin M = 7,5 grade pe scara 
Richter, în anii următori; 

- localitatea Tecuci este posibil a fi inclusă  în zona B de intensitate maximă; 
- unităţi administrative i publice posibil a fi afectate de cutremur. 

Tipul unităţii administrative Regim de 
Inălţime 

Materiale de 
Construcţie utilizate 

Perioada 
de 

construcţie 

Starea fizică  a 
Construcţiilor 

Primaria P+3 Cadre BA 
beton,cărămidă  1 963 neexpertizat 

Directia de asistenta sociala P 
Cadre BA beton, 
cărămidă,acoperi 
tablă  

1 930 neexpertizat 

Primaria ( fosta Camera de 
comert) 

p 
Cadre BA beton, 
cărămidă,acoperi 
ţiglă  

1 895 neexpertizat 

Biblioteca P+1 
Cadre BA beton, 
cărămidă,acoperi 
tablă  

1 9 1 5 neexpertizat 



cararnida,acoperis 
tabla 

Parchetul P+1 
Cadre BA beton, 
cărămidă,acoperi 
ţiglă  

1 920 
neexpertizat 

Cladiri anexe Muzeu P 
Cadre BA beton, 
cărărnidă,acoperi 
ţiglă  

1 922 
neexpertizat 

Gradinita nr. 1 P 
Cadre BA beton, 
cărărnidă,acoperi 
tablă  

1 870 
neexpertizat 

Cinernatograf(fost) P+1 
Cadre BA beton, 
cărămidă,acoperi 
tablă  

1918 
neexpertizat 

Muzeul P 
Cadre BA beton, 
cărămidă,acoperi 
tablă  

1 934 neexpertizat 

Casa de cultura P+1 
Cadre BA beton, 
cărămidă,acoperi 
tablă  

1 887 neexpertizat 

Colegii si scoli generale 
P,P+1;2; 

Cadre BA beton, 
cărămidă  
tablă  

1800-1993 neexpertizat 

Gradinite P,P+1 
Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1955-1984 neexpertizat 

Club sportiv scolar P 
Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1 964 neexpertizat 

Clubul copiilor P 
Cadre beton, 
cărămidă,acoperi 
tablă  

1 950 neexpertizat 

Spital,policlinica,pediatrie 
P,P+I, 
P+2 

Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1905-1975 neexpertizat 

- Comrlexe sau obiective industriale: 

SC COMMET SA( fost) P+1 
Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1 976 neexpertizat 

SC CONTEC SA( fost) P+2 
Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1953 neexpertizat 

SC CIT SA 	(fost) P+3 
Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1 967 neexpertizat 

CAN —PAK METAL 
CLOSURES-AND- 
CONTANERS( fost) 

P+2 
Cadre BA beton, 
cărămidă  1972 neexpertizat 

SC VITIMAS SA (fost) P+1 
Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1956 neexpertizat 

SC VELLPITAR SA P+1 Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1 972 neexpertizat 

SC APA CANAL SA P Cadre BA beton, 
cărămidă  tablă  1 852 neexpertizat 



Riscul dezastrelor complementare cauzate de cutremur 

Ca urrnare a unui cutremur de pământ major, cu magnitudinea de M 7,5 grade pe scara 
Richter, în municipiul Tecuci, pot apare evenimente dezastruoase complementare provocate 
direct sau indirect, de către mişcarea seismică. 

Aceste dezastre complementare pot apare: 
-ca evenimente asociate mişcării seismice; 
-în urma unor avarii sau dereglări de proces la unele instalatii în care se depozitează, 

utilizează  sau transportă  substanţe periculoase: amoniac, clor, produse petroliere, gaze 
naturale. 

Tipuri de dezastre complementare care se pot produce în municipiul Tecuci, au 
fost identificate ca fiind: 

- alunecări de teren; 
- lichefieri şi tasări; 
- inundatii; 
- accidente tehnologice sau chimice; 
- incendii şi explozii; 
- avarii la utilitatile publice 

In situatii deosebite este necesara evacuarea din zonele afectate 

8.Tipul de risc: Alunecari de teren 

Deplasările solului se pot produce de-a lungul pantei sau latera!, ca urmare a unor 
fenomene naturale (ploi torentiale, mişcări tectonice, prăbuşiri ale unor grote, eroziuni 
puternice) sau chiar ca urmare a unor activităti umane. 

Zona afectata: Marginea de est a cartierului Nicolae Balcescu 

Secţiunea a 2-a ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE 

Conform Legii nr. 59 din 1 1 aprilie 20 1 6, sunt stabilite măsurile pentru controlu1 activităţilor 
care prezintă  pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, în scopul 
prevenirii acestor categorii de accidente şi al limitării consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii 
populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului. 

1.Tipul de risc: Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, inclusiv prăbuşiri de 

teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice 

Pe raza municipiului se pot produce explozii, cu probabilitate mare, în următoarele 
locuri: - statiile de distidutie a combustibilului (PECO); 

- statiile de distributie a combustibilului lichid şi gazoase ale societătilor comerciale; 
- reţeaua de distributie şi consumatorii gazelor naturale din municipiu. 

Domenii de actiune si raspuns prin: 

- MAI, MS, MMAP, MDRAP/ISC,MApN 

- Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă  
- Prin operatorii economici/titularii de autorizaţie 

Refacere / evaluare: 

Investigare / evaluare,prin : MDRAP, MAI,MMAP,MENCS, MP,Autorităţile 



administraţiei publice locale 

Restabilirea starii de normalitate prin :MDRAP,Autorităţile administraţiei publice 
locale,Operatorii economici/Titularii de autorizaţie 

2.Tipul de risc: Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport şi 
depozitare produse periculoase 

Fenoinene asociate: 

2.1 Accidente majore cu implicaţii pe amplasament 

2.2 Accidente majore cu implicaţii în afara amplasamentului 

2.2 Accidente cu produse periculoase pe timpul activităţii de transport 

Accidentele chimice se pot produce, în municipiul Tecuci, ca urrnare a eliberării în 
mediul înconjurător a unor cantităti de clor din rezervoarele şi instalatiile tehnologice 
ale agenţilor economici prin fisurarea sau distrugerea acestora. 

Fisurările şi distrugerile pot apare direct, prin creşterea peste limitele permise a 
presiunii, datorită: 

-unor dereglări de proces; 
-avariilor la instalatie : întreruperea alimentarii cu energie electrică, blocarea şi 

obturarea unor robinete de manevră, obturarea unor conducte de circulaţie a agentului 
chimic, etc. 

3.Tipul de risc: Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport 

Fenomene asociate: 

3.1 Terestre 

3.2 Aeriene 

3.3 Feroviare 

4.4 Pe cablu (conducte) 

Dezvoltarea activitătilor comerciale implică  intensificarea traficului şi pe comunicatiile 
rutiere existente în municipiul Tecuci 

Teritoriul localitatii este tranzitat şi de autovehicole speciale transportatoare de substante 
chimice (toxice) industriale (clor si amoniac). 

Infrastructura comunicatii - poduri si podete: 
Localizare Tip Material 	- 

de 
constructie 

Varsta 
si 
starea 
fizica 

Elemente caracteristice 
L. tota1a 1.tota1a 1.total 1.parapet 
L.deschi 
d 

1.ap.roa 
ta cale 

1.ap.roata 

Str.Elena Doamna Rutier Beton 1960 23,00 12 
peste paraul Tecucel armat 16,60 8 
Str.Cuza Voda peste Rutier Beton 1 977 64,80 1 0 
rau1 Barlad armat 62,80 7 
Str.Ghica Voda Rutier Beton 1935 21 10,80 
peste paraul Tecucel armat 18 7,80 
Str.Feroviari peste Rutier Beton 1975 32,7 10,60 
paraul Tecucel armat 7,80 



Str.B-dul Victoriei 
peste paraul Tecucel 

Rutier Beton 
armat 

1928 15,50 
1 0,50 

19,30 

Str.D.Harlescupeste 
raul Barlad 

Rutier Beton 
armat 

1989 18,00 10,80 
7,80 

Str.lDec.1918 peste 
paraul Tecucel 

Rutier Beton 
armat 

1979 18,00 18,50 
14 

Str.Cuza Voda peste 
raul Barlad(Rates) 

Rutier Beton 
armat 

1 972 42,00 9,80 
7,80 

Str.E1enaDoanna 
peste calea ferata 

Rutier Beton 
aririat 

1999 56,00 10 
7 

Pod feroviar Gara 
Nord 

Feroviar Metal 1938 43 

Str.Vigilentei peste 
raul Barlad 

Rutier Beton 
armat 

2002 15 3 

Str.Plugului peste 
raul Barlad 

Pietoni Fier beton 1977 57,80 2 

Pasarelanr.1 zona— 
Cernicari peste raul 
Barlad 

Pietoni Fierbeton 1966 9,10 2,45 
1,30 

Pasarela 
Str.Vanatori peste 
raul Tecucel 

Pietoni Fier beton 1 977 1 7 1 ,20 

Pasarela Str.Oituz 
peste raul Tecucel 

Pietoni Metal 1984 18 1,20 

Pasarela 
Str.Constitutiei peste 
raul Tecucel 

Pietoni Metal 1990 18 1,20 

Reteaua feroviară  a Tecuciului este intens utilizată  de garnituri pentru pasageri dar şi pentru 
transport de materiale, combustibil si alte- substante periculoase. In cazul unui accident feroviar 
major pot avea loc urmări diverse cum ar fi: 

-un număr mare de victime - în situatia unui accident feroviar în care au fost implicate 
trenuri de persoane (tamponări, deraieri); 

-distrugerea (avarierea) garniturilor de tren; 
-producerea unor accidente chimice în situaţia distrugerii (avarierii) unor vagoane ce 

transportă  substante toxice care pot provoca efecte grave asupra populatiei; 
-incendii produse (din diferite conditii) la garniturile de tren. 

Pe teritoriul administrativ administrativ al municipiului, transportul gazelor naturale se 
realizează  printr-o retea cu o lungime totală  de 3 1 6 km si este intro continua dezvoltare. 

În ultima perioadă  nu au existat întreruperi generalizate privind furnizarea gazelor neturale 
la nivelul municipiului, întreruperile tehnologice fiind realizate în deplină  sigurantă  cu înştiintarea 
populaţiei şi operatorilor economici. 

Cu toate ca verificările periodice privind stărea tehnica a retelei de distribuţie cu gaze 
naturale, se executa in termenele stabilite au existat si cazuri nedorite,cel mai concludent fiind cel 
intamplat in 24. 1 O. 20 1 0 pe str. Sfintii Voievozi,urmat de decesul unei persoane. 

4.Tipul de risc: Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activităţile 

nucleare sau radiologice 

Accidentele nucleare sunt evenimente nucleare care afecteaza insta1atia si provoaca iradierea 



sau contaminarea populatiei ori a mediului peste nivelurile permise de reglementarile in vigoare. 
Urgente radiologice - 

-accidente radiologice survenite la instalatii autorizate, altele decat reactoarele 
nucleare; 

-urgente radiologice survenite ca urmare a activitatilor autorizate diri domeniul nuclear, 
altele decat cele in care sunt implicate reactoarele nucleare; 

-urgente radiologice survenite in urma accidentelor de transport de materiale 
radioactive sau surse radiologice; 

-urgente radiologice rezultate in urma furtului sau pierderii de materiale sau surse 
radioactive; 

-urgente radiologice survenite ca urmare a unor efecte transfrontiera sau din alte cauze. 
Aceste evenimente pot provoaca iradierea sau contaminarea populatiei si a mediului 

inconjurator peste limitele permise de normele in vigoare. 
Din punct de vedere al accidentelor nucleare municipiul Tecuci nu poate fi afectat, dar, se 

poate confrunta cu urgenta radiologica rezultata in urma acestora. 
Delimitarea accidentelor nucleare,functie de efectul lor biologic asupra populatiei impune o 

clasificare in cel putin doua categorii: 
- accident nuclear de rutina cu risc biologic minor; 
- accident nuclear maxim cu risc biologic major. 
Aceasta clasificare atrage dupa sine atitudini complet diferite in ceea ce priveste modul 

in care se actioneaza pentru protectia populatiei.Accidentele nucleare se pot produce pe teritoriul 
tarii noastre la C.N.E CERNAVODA si la instalatiile reactoarelor experimentale sau in tarile vecine 
la centralele nuclearo-electrice cu efect transfrontier. In cazul municipiului Tecuci, nici una din 
aceste instalatii,nu pot afecta in mod direct teritoriul acestuia. 

Singurele incidente nucleare ce ar putea sa apara la nivelul municipiului Tecuci sunt 
urgentele radiologice determinate de cresterea peste limitele admise ale nivelurilor de 
radioactivitate. 

In categoria urgentelor radiologice intra: 
-institutii medicale cu aparatura folosita in radiografiere sau radioterapie; 
-dispozitive industriale folosite in defectoscopie, indicatori de nivel, carotaj si 

perforare in industria; 
-institutii de cercetare si invatamant 
-orice tip ruta de transport (rutier, pe calea ferata) pe teren neted sau accidentat; 
-aplicatii de teren cu radiografie gama; 

-alta locatie: 
-pe camp (surse de radiografie gama); 
-activitati teroriste sau criminale; 
-trafic ilicit; 

In categoria accidentelor nucleare intra: 
-accidente nucleare majore survenite la o centrala termonucleara din tara sau 

strainatate; 
-caderea unor obiecte cosmice care ar putea produce contaminare radioactiva in zona de 

impact. 
In situatia urgentelor radiologice pot sa apara urmatoarele efecte: 

-contaniinarea solu1ui,vegetatiei si a animalelor cu elemente radioactive; -contaminarea 
radioactiva a apelor de suprafata si a lacurilor de acumulare , precum si lacurile din domeniul 
piscicol; 

-contaminarea furajelor,alimentelor si produselor agroalimentare cu radionuclizi; - 
transferul radionuclizilor din lanturile alimentare in organismul uman. 

Din informatiile de baza se poate identifica si clasifica tipul urgentei si evaluarea 
principalelor actiuni ce trebuie intreprinse. 

La nivelul municipiu lui Tecuci exista posibilitatea producerii urmatoarelor urgente 

, 



radiologice: 
-Gasirea unei surse sau contaminare; 
-Pierderea unei surse; 
-Sursa neecranata; 
-Accident de laborator; 
-Accident de transport; 
-Dispersia de alfa emitatori 
-Aparate si acceleratori de raze X; 
-Incendiu in care este implicata o sursa radioactiva. 

5.Tipul de risc: Poluare ape 

Fenomene asociate: 

5.1 Care pun în pericol viaţa oamenilor, mediul acvatic şi obiective majore de 
alimentare cu apă  

5.2 Poluări accidentale ale cursurilor de apă  

Sursele potentiale de poluare a apelor din municipiu sunt: 
- societăţi adiacente râului Bârlad: 
- Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci 
- gospodăriile populaţiei adiacente râului Bârlad i Tecucel 

Calitatea apelor 
Apele uzate deversate şi colectate de reţeaua de canalizare a municipiului Tecuci şi conduse 

la Staţia de epurarea corespund cerinţelor specificate de prevederile Hotărârii nr 1 88/2002 privind 
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 002 
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi 
direct în staţiile de epurare. 

Odată  ajunse în statia de epurare acestea sunt tratate şi deversate în emisar râul Bârlad cu 
parametri a căror valoare corespund prevederilor Hotărârii nr 1 88/2002 privind aprobarea unor 
norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 0 1 1 Norme tehnice 
privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşăneşti. 

Deşeuri 
Deşeurile rezultate în zona de activitate a Departamentului Apă  canal - Tecuci sunt în primul 

rând cele din activităţile de producţie. O parte din ele (materiale feroase si neferoase, anvelope, 
baterii de acumulatori, uleiuri uzate, hârtie etc.) sunt colectate şi predate pentru valorificare sau 
reciclare (REMAT etc.), iar altele sunt predate pentru neutralizare la întreprinderi specializate. 

Deşeurile provenite din zona orăşenească  sunt deşeuri tipice activităţilor social - economice, 
respectiv hartie, textile, materiale plastice, sticlă, etc. Colectarea acestor deşeuri se face de institutii 
specializate cu ajutorul pubelelor, containerelor si autovehiculelor speciale, depozitarea lor facându-
se la rampa de gunoi si la statia de sortare si compostare. 

Substante şi preparate periculoase 
Substanţele toxice şi periculoase, în cadrul activităţilor desfâşurate de Departamentul Apă  

canal - Tecuci, sunt unele din cele utilizate în procesul tehnologic de tratare a apei, cu reactivi în 
laboratoarele care asigura controlul calităţii apei potabile şi a calităţii apelor uzate deversate în 
reteaua de canalizare şi 
emisar. 

Utilizarea acestor substanţe se face în cadrul activităţilor de alimentare cu apă  potabilă, 



colectare şi evacuare ape uzate şi meteorice, furnizare energie termică  pentru încălzire şi apă  caldă  
menajeră, pentru care Departamentul Apă  canal - Tecuci este abilitată  prin 1icene de 
specialitate si cu respectarea actelor normative şi a 1egis1aiei specifice în domeniu. 

6.Tipul de risc: Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 

Pe teritoriul municipiului Tecuci există  riscul prăbuşirii construcii1or cu grad 
ridicat seismic, marea majoritate a acestor construcii fiind dispuse în zona veche a 
municipiului. 

z 

Tipul cladirii 
. 

Numar 
(institutii) 

Suprafata 
desfasurata(mp) 

An de 
construire 

Materiale 
de . 

constructie 

Tip de 
stuctura 

Nr. 
etaj e 

Clădiri 
comerciale 

44 2430 1886•-2005 
CadreBA 
beton,cără  

midă  

Beton 
armat 

P,P+1, 
P+2. 

2 
Cladiri . 

industriale 
62 254600 1956-1972 

Cadre BA 
beton,cara 

mida 

Beton 
armat 

P,P+I, 
P+2 

3 
Cladiri 

administrative 
si publice 

12 6305,15 1916-1963 
Cadre BA 
beton,cara 

mida 

Beton 
armat 

P,P+1, 
P+2 

4 
Cladiri cu grad 

ridicat de 
ocupare 

6 5718,89 1918-1965 
Cadre BA 
beton,cara 

mida 

Beton 
armat 

P,P+4, 

Cladiri 
educationale 

64 43798,49 1800-1993 
Cadre BA 
beton,cara 

mida 

Beton 
armat 

P,P+1, 
P+2 

6 
Cladiri de 
sanatate 

26 13832,81 1870-1965 
Cadre BA 
beton,cara 

mida 

Beton 
armat 

P,P+I, 
P+2 

7. Tipul de risc: Eşecul utilităţilor publice 

Fenomene asociate: 

7.1 Reţele importante de radio şi televiziune 
7.2 Reţele importante de comunicaţii şi informatică  
7.3 Reţele importante de energie electrică  şi de gaze 
7.4 Reţele importante de alimentare cu apă  

• 7.5 Reţele importante de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale 
7.6 Cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, 

punând în pericol viaţa oamenilor 

Principale cauze care pot determina eşecul retelelor de telefonie si cablu tv. 
sunt 

- cutremurele de pământ 
- tasările/alunecările de teren 
- viscol 



- eşecurile celorlalte utilităti de care depinde funcţionarea sistemului 

Alimentarea cu energie electrică  pe teritoriul municipiului Tecuci se ralizează  printr-un 
sistem interconectat la sistemul national format din 394 Km linii de înaltă  tensiune, 2508 Km.linii 
de medie tensiune de 20 KV, din care 21 10 Km linii aeriene şi 216 Km linii subterane Km., 430 
Km linii medie tensiune de 6KV din care 6 Km linii aeriene şi 424 Km linii subterane, 43 statii de 
transformare din care 25 statii pe liniile de înaltă  tensiune şi 1 8 pe liniile de joasă  tensiune şi 1 654 
posturi de transformare. 

Eşecul alimentării cu energie electrică  se poate manifesta mai frecvent pe linia de medie 
tensiune Tecuci—Pochidia cât şi pe linia de medie tensiune în zona localităţii Lieşti datorită  
multitudinii de consumatori industriali, dar şi pe celelalte linii de medie şi joasă  tensiune în condiţii 
de chiciură  şi vânt puternic. 

Principale cauze care pot determina eşecul alimentării cu gaze narurale sunt: - 
cutremurele de pământ 

- tasările/alunecările de teren 
- temperaturile scăzute extreme 
- eşecurile celorlalte utilităti de care depinde functionarea sistemului 

Sistemul de captare ROTUNDA se af[ă  amplasat în partea de Sud Vest a oraşului Tecuci, 
apa extrasă  din cele 1 0 puţuri forate este captată  şi transportată  printr-o conductă  de aductiune de 
cca. 5 (cinci) Km din otel, cu dimensiunea între DN 200 - DN 600 mm la Gospodăxia de apă  din 
Cartierul N.Bălcescu, unde există  staţie de tratare a apei respective . După  tratarea ei, apa din 
rezervoare este repompată  printr-o staţie de pompare în reteaua de distributie a oraşului. 

Front captare Nicoreşti este amplasat la o distanţă  de cca. 500 m de şoseaua naţională  DN 
24, de o parte şi de alta a kilometrului 12, întinzându-se pe o distanţă  de 1,8 - 2 km. Cele 10 puturi 
au debite de 1 5-25 mc/h fiecare, iar debitul total al celor 1 0 puţuri fiind de cca. 1 80 mc/h. 

Frontul de captare Cosmeşti dispune de 28 puţuri forate din care 26 sunt functionabile. 
Adâncimea de forare a acestor puţuri este de 22-24 m la 24 puturi, iar la celelalte doua adâncimea 
fiind de 1 50m .Frontul de captare Cosmeşti este situat pe valea Siretului lingă  podul de acces, pe 
parte dreapta a şoselei Tecuci - Cosmeşti si se întinde pe o lungime de aproximativ 3 km. 

Intreaga cantitate de apa extrasa este înmagazinata intr-un rezervor de 400mc după  care este 
pompata in conducta de aducţiune de 600 mm din beton precomprimat fiind intercalata la pante 
traversări si ramificatii cărnine de vane de tronsoane de teava de 2i 600 mm. 

Conducta de aductiune Cosmeşti - Tecuci are o lungime de aproximativ 1 0 km fiind 
montata subteran la cca. 1 ,4m adâncime de alungul şoselei natioanle Tecuci - Cosmeşti , intrând in 
cartierul N Bălcescu pe strada Furceui, Izvor, Movilei , ajungând in bazinul de îrimagazinare de 
500mc din Gospodăria de apa N Bălcescu unde se face tratarea ei după  care se distribuie prin 
reteaua oraşuiui către populatie .Pe întreg traseul conductei exista cca. 1 5 cămine de vane care pot fi 
manevrate in conditii de avarii. 

Din căminul de vane din zona sediului de Politie Cosmeşti se ramifica o conducta de O 100 
mm otel cu apometrucare alimentează  depozitul de 150 mc din cadrul Gospodăriei de apa Cosmeşti 
pentru satisfacerea necesarului de apa potabila a locuitorilor comunei, după  ce in prealabil este 
tratata si dirij ata spre statia de hidrofoare a comunei. 

Frontul de captare Oraş  Tecuci este alcătuit dintr-un număr de 1 6 foraje răspândite pe raza 
municipiului Tecuci cu adâncimi cuprinse intre 48-250m. 

Frontul de captare Cernicari in prezent nu este exploatat fiind în conservare fiind alcatuit 
din. 

-Front captare format din 6 foraje la adâncimi de aproximativ 25-60m si debite 
de 20- 25mc/h, debitul total fiind de 1 50 mc/h. 

-Retea de aductiune in lungime de 1 100 m din hotel cu o 150-200 mrn 



-Rezervor tampon situat in gospodăria de apa Cernicari cu o capacitate de 
1 O O mc compartimentat cu ziduri despărtitoare pentru a grăbi decantarea si limpezirea apei. 

Statie de repompare 
Conducta de refulare in lungime de aproximativ 2,5 km din hotel cu diametre de 1 50-200 

mm pe doua fire paralele. 
Volume şi debite de apă  potabilă  autorizate: 
a)zilnic maxim : 6.400 mc/zi (1901/s) zilnic mediu :14.950 mc/zi (173 1/s)zilnic mediu 

:14.950 mc/zi (173 1/s) anual: 5.457 mii mc 
b) zilnic maxim : 25.300 mc/zi (292 1/s) 

zilnic mediu 2.900 mc/zi (265 1/s) 
anual: 8.357 mii mc 

c) zilnic maxim : 3.120 mc/zi (3 6 1/s) 
zilnic mediu :2.400 mc/zi (27,7 1/s) 
anual:876miimc 

Functionarea este 365 zile/an şi 24 ore/zi 
d) zilnic maxim: 2.900 mc/zi (33, 5 1/s) 

zilnic mediu 2.640 mc/zi (30,51/s) 
anual: 963 miimc 

Instalatii de înmagazinare, tratare şi distributie 
Punctul de lucru principal al activitătii de alimentare cu apă  potabilă  a municipiului Tecuei 

îl reprezintă  Complexul de înmagazinare apă  N. Bălcescu situat în zona cartierului N.Băleescu, 
pe strada Ana Ipătescu nr.26, un complex de înmagazinare apă, care are ca obiectiv stocarea apei, 
tratarea şi distribuirea ei, abonatilor de pe întreg teritoriul oraşului Tecuci. 

In cadrul acestui complex de înmagazinare, se află  trei bazine de stocare, notate cu R1 , R2 
R 3, cu capacitatea de 5000 mc fiecare , deci întotal 15.000 mc. 

Apa înmagazinată  aici, este adusă  prin pompare din cele două  fronturi de captare şi anume 
Frontul de Captare Rotunda şi Frontul Captare Cosmeşti care pompează  în cele trei bazine cca. 600 
mc apă  pe oră . 
Tot aici se mai găseşte un castel de apă  de înaltă  presiune, cu o capacitate de 500 mc, înalt de cca. 
34m revăzut cu statie de pompare aferentă  şi echipată  cu electropompe tip N.D.S. 

Tratarea apei potabile se efectueaza cu o staţie de clorinare tip ADVANCE cu o capacitate 
de 4000 gr/h care prin cele trei căi de evacuare, introduce amestecul concentrat de apă  şi clor gazos, 
în cele trei bazine R1, R2, R3. 

Statia de clorinare functionează  cu containere de 1000 kg , montate pe cântare .În incintă  se 
af1ă  o magazie unde sunt depozitate cantitătile necesare şi stocul tampon de clor. 

În cadrul staţiilor de înmagazinare cu statia de repompare, se află  şi UZ1NA DE APĂ  din 
Bulevardul VICTORIEI NR.30. 

Această  statie are în dotare două  bazine de capacitate mică  şi anume unul 1 00 mc, iar altul 
de 150 mc, care comunică  între ele. 

Apa înmagazinată  aici este tratată  printr-o statie de clorinare tip Râmnicu Vâlcea, cu 
alimentare de C1 gazos în containere de 1000 kg. Statia de clorinare se af1ă  într-o incintă  separată . 

Gospodăria de apă  potabilă  din Comuna Cosmeşti este situată  în curtea PRIMARIEI 
COSMESTI pe o suprafată  de 1537 mp această  gospodărie se compune din: 

- două  rezervoare din beton pentru depozitare apă  de cca. 200 mc fiecare; 
- sală  de pompe dotată  cu trei pompe Lotru 100 echipate cu motoare de 22 kw şi două  

hidrofoare; 
- o statie de clorinare tip Râmnicu Vâlcea cu butelie de 40 1; 
- pavilion administrativ (sală  schimb tură  şi două  ateliere pentru reparaţii; 
- o retea stradală  de distributie apă  potabilă  de cca. 1 5 km din teavă  OL 1 00 care alimentează  



locuitorii din comuna Cosmeşti. 
Apa înmagazinată  în cele două  rezervoare provine din reteaua de aductiune 6 600 

Front captare Cosmeşti Tecuci cu jonctiune fâcută  în Căminul de vane lângă  Postul de Politie, 
precum şi dintr-un put propriu forat în incinta Gospodăriei de apă  la 1 50 m adâncime, put echipat 
cu o pompă  HEBE 50 x 4, cu un debit de 10 mc/h. 

Rezervoarele pentru înmagazinarea apei sunt supraterane construite din beton 
armat acoperite cu planşeu beton armat şi hidroizolaţii având un diametru de 10 m 
interior şi o capacitate fiecare de cca. 400 mc. 

Distributia apei în municipiul Tecuci se face printr-o retea de 94. 8 km de conducte din fontă  
şi azbociment cu diametre cuprinse între 70 şi 600 mm. 

Reţeaua de distribuţie a apei este de tip ramificat cu o excepţie de intersecţie din inelul 
principal în restul reţelei. Inelul principal este constituit dintr-o reţea de azbociment Dn 300 rnm pe 
străzile Ana Ipătescu, Elena Doamna, 1 Decembrie 1 9 1 8 între Primărie şi Abator. 

Reteaua de Nord a municipiului este realizată  din conducta Dn 600 nim pe străzile Movilei, 
Izvor, Fundătura Izvor, Stelei până  la Feroviarilor. 

Pe străzile Feroviari şi Ghe. Petraşcu avem o conductă  din otel cu Dn 400 mm cu rolul de 
conductă  magistrală  principală  de distributie. 

Lungimea totală  a conductelor de refulare —transport apa este de 94.8 km cu o capacitate 
maximă  de transport de 300 1/s. Programul de distributie al apei este de : ZILNIC 5 - 24 

Apele uzate deversate şi colectate de reteaua de canalizare a municipiului Tecuci şi conduse 
la Statia de Epurarea corespund cerinţelor specificate de prevederile Hotărârii nr 1 88/2002 privind 
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 002 
Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitătilor şi 
direct în statiile de epurare. 

Odată  ajunse în staţia de epurare acestea sunt tratate şi deversate în emisar râul Bârlad cu 
parametri a căror valoare corespund prevederilor Hotărârii nr 1 88/2002 privind aprobarea unor 
norme privind conditiile de descărcare în mediu1 acvatic a apelor uzate, NTPA 0 1 1 Norme tehnice 
privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşăneşti. 

Principale cauze care pot determina eşecul evacuării apelor menajere sau pluviale 
- cutremurele de pământ 
- tasările/alunecările de teren 
- precipitatii de mare intensitate şi lungă  durată  
- eşecul alimentării cu energie electrică. 
- avariile înregistrate la statiile de pompare. 

Secţiunea a 3-a ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE 

1.Tipul de risc: Epide.nii 

In ultimii ani bolile care au evoluat pe teritoriul judeţului sunt: 
-meningită  acută  virală  cu virusul West Nile; 
-boală  diareică  acută  la copii din colectivităţi; 
-hepatită  acută  epidemică; 
-ruj eolă  la adolescenţi 
- coronavirus 

Aceste boli au fost în creştere dar focarele au fost oprite la timp datorită  măsurilor ferme 
întreprinse. 

In cazul unor dezastre de mari proporţii există  pericolui apariţiei următoarelor boli care dacă  
nu sunt oprite în faza incipientă  pot deveni epidemii. 

Acestea sunt: holera, hepatita acută  de tip B, febra tifoidă, leptospiroza, trichineloza 



2.Tipul de risc: Epizootii / Zoonoze 

Bolile la animale, care au.evoluat în ultimii 10 ani pe tertitoriuljudeţului, sunt: 
-tuberculoza bovină; 
-leucoza enzootică  bovină; 
-anemia infecţioasă  a solipedelor 
- pesta porcina 
- gripa aviara 

Aceste boli sunt transmisibile la om (cu excepţia anemiei infecţioasa a solipedelor) dar 
fenomenul nu s-a produs deoarece s-a intervenit prompt şi operativ. 

De asemenea evoluţia bolilor a fost stopată  la timp fapt pentru care nu s-au transfornat în 
epizootii. 

In cazul unor dezastre de mari proporţii şi de lungă  durată  pot apărea şi evolua următoarele 
boli (la animale) care se pot transforma în epizootii: 

-febra aftoasă; 
-antraxul. 

In u1timii ani nu s-au produs epizootii pe arii extinse care să  poată  fi considerate risc şi 
care să  necesite măsuri speciale. 

Ca fenomen cu implicaţii putrnice la nivel naţional amintim in ultima perioadă  de gripa 

aviară. 

Secţiunea a 4-a ANALIZA RISCULUI DE INCENDIU 

1.Tipul de risc: Incendii 

Prin incendiu de masă  se înţelege acel incendiu de mari proportii care poate genera 
consecinţe negative majore asupra desfaşurării normale a activităţilor social-economice, precum şi 
asupra mediului înconjurător şi care poate fi loca1izat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de 
urgenţă  profesioniste constituite conform legii în cooperare cu alte forţe. 

Parametrii principali şi nivelurile minime de gravitate ce caracterizează  situaţia de urgenţă  
generată  de incendii în masă  sunt daţi de mărimea şi amploarea consecinţelor sau de iminenţe 
consecintelor. 

Aceşti parametri sunt: 
A. Consecinţe produse sau iminente ale incendiilor în masă : 

- persoane decedate 
- persoane traumatizate 
- persoane peric]itate 
- animale moarte 
- locuinţe individuale sau apartamente distruse 
- suprafată  culturi afectată  

B. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrări (sarcini termice de incendiu) 
ridicate de substanţe sau materiale combustibile periculoase. 

C. Forte de interventie concentrate 

Zone de manifestare. 
Analizând elementele care stau la baza declanşării unor incendii s-au stabilit ca puncte 

vulnerabile ce ar putea conduce la atingerea parametrilor ce caracterizează  un incendiu în masă, 
următoarele zone: 

- Zona de depozite en-gross Cuza Voda; 
- Zona centrală  a municipiului Tecuci; 



- Zona industrială  Tecuci - Sud; 
- Zonele de locuinte in gospodarii si condomeniu 

In fîecare an pompierii tecuceni au participat pentru localizarea şi lichidarea de incendii. 
Situatiile si cauzele incendiilor sunt analizate anual 

Cauzele generatoare de incendii au fos: 
-instalatii electrice defecte 
-focul deschis 
-fumatul 
-coşuri defecte sau necurăţate 
-jocul copiilor cu focul 
-actiune intentionată  
-cenuşă, j ar şi scântei de la sistemul de încălzit 
-scurgeri (scăpări) de produse inflamatorii (gaze) 
-sisteme de încălzit defecte 

Sectiunea a 5-a - ANALIZA RISCULUI SOCIAL 

Pe teritoriul municipiului se desfasoara periodic manifestari cu mare afîuenta de public: 
- Sebarile Tecuciului; 

- Sărbătoarea Bâlcilui Moldovenesc —luna august; 
- Hramuri la manastiri si biserici; 
- Targuri saptamanale sau periodice 
- Activitati cultural educative,spectacole 

Apreciem ca prin masurile care se iau de toti factorii abilitati nu sunt riscuri semnificative pe 
timpul desfasurerii acestor manifestari. 

Analizand politica sociala si situatia fortei de munca din zona apreciem ca exista un risc 
scazut de aparitie a unor miscari sociale de amploare. 

Secţiunea a 6-a ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI 

1.Tipul de risc: eăderi de obiecte din atinosferă  sau din cosmos 

Prin spatiul aerian de deasupra judeţului sunt stabilite două  culoare de zbor astfel: 
- de la nord la sud - SORED U. G 38 cu altitudine de zbor de 2000 - 10 000 şi cu 

lătime de 15 Km.; 
- de la est la vest - BICAR U. G 32 cu altitudine de zbor 2000 —10 000 şi cu lătime 

de 20 Km.; 
Prin aceste culoare zboară, zilnic, aeronave civile şi militare care, funcţie de destinatie, 

transportă  pasageri, bunuri, armament şi munitie. 
In cazul prăbuşiri unor asemenea aeronave pot fi afeete localitătile de sub culoarele unde 

cad. 
Datorită  activitătilor ce se execută  în spaţiul cosmic , pe teritoriul României pot cădea 

aeronave cosmice sau părţi din acestea , sateliti de comunicatii sau meteorologici preeum şi 
asteroizi. 

Datorită  impactului maj or , efectele distructive pot fi mai mari sau mai mici funcţie de 
mărimea şi greutatea aeestora. 

2.Tipul de risc: Muniţie neexplodată  sau nedezactivată  răinasă  din timpul conflictelor 
militare 



Municipiul Tecuci situat în partea de sud a Moldovei a reprezentat teatrul desfasurarii multor 
actiuni militare în cel de-al doilea război mondial, lucru care a determinat ulterior încheierii acestuia 
descoperirea unui numar foarte mare de elemente de munitie ramase neexplodate, activitate care se 
desfasoara si în prezent. 

Subunitatea de specialisti pirotehnicieni existenta în cadrul I.S.U.J. Galati executa misiurii 
de asanare pirotehnica. 

Elementele de munitie ramase neexplodate descoperite, ridicate, transportate si distruse sunt 
de tipul : carţuşe de diferite calibre, proiectile explozive, perforante, reactive, ruptura beton, bombe 
de aruncator diferite calibre, grenade de mana ofensive si defensive, grenade de mana antitanc, 
proiectile cumulative, mine antitanc, bombe de aviatie, etc. 

La nivelul municipiului Tecuci se mentine riscul producerii unor accidente nedorite datorita 
existentei elementelor de munitie neexplodate. 

3.Tipulde risc: Situaţii determinate de atacul organisinelor dăunătoare plantelor 

Sănătatea plantelor este ameninţată  de speciile dăunătoare plantelor i produselor vegetale 
care prezintă  un risc mai mare de a fi introduse în UE din cauza globalizării comerţului i a 
schimbărilor climatice. Regulamentul stabi1ete acţiuni pentru determinarea riscului prezentat de 
aceste organisme dăunătoare i reducerea riscurilor la un nivel acceptabil prin măsuri fitosanitare. 

Secţiunea a 7-a - ZONE CU RISC CRESCUT 

Întrucât. este practic imposibilă  studierea individuală  a tuturor tipurilor de riscuri generatoare 
de situatii de urgentă, se pot defini zone geografice având o concentratie a riscurilor de aceeaşi 
natură  (legate de infrastructuri şi constructii), denumite zone de risc crescut. 

Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor cu risc crescut sunt: 
a) Zonele de activitate dezvoitate de-a lungul căilor de comunicatii. 
b) Clădirile publice, fie datorită  numărului de persoane, fie datorită  vulnerabilităţii lor, 

aşa cum sunt: Casa de cultura ,Muzeul mixt,Biblioteca,Sitalul municipal, institutiile de 
invatamant, centrele comerciale. 

c) Instalaţiile tehnologice. 
d) Groapa de gunoi 
e) Alte elemente: 

- zone inundabile din ploi torentiale: cartier Nicolae Balcescu,cartie Criviteni,cartier Cuza 
voda - Alexandru Lascarov Moldoveanu,zona aleea Stra.ndului,cartier Tecuciul 
Nou,cartier CFR 
- zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren - cartier Nicolae Balcescu fabrica de 

mobila 
Din punct de vedere al tipului unitătii administra.tiv-teritoriale,municipiul Tecuci 

se incadreaza in Zona de risc dominant urbana. 



CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR 

Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie intervenţie 

Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie i intervenţie constă  în 
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă  a situaţiilorde urgenţă, 
definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare 
la condiţiile viitoare (completarea alternativelor faţă  de obiectivele uriiiărite, identificarea şi 
alegerea alternativei de acţiune optimă  şi care recomandă  planul de acţiune ce unnează  să  fie 
aplicat), selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea 
deciziei şi precizarea!transmiterea acesteia la structurile proprii şi a celor cu care se cooperează. 

Concepţia de intervenţie uiiiiăreşte cu precădere: 
• asigurarea unor intervenţii prompte, cu eficienţă  maximă, încadrare în timpii de 

răspuns stabiliţi la nivel naţional; 
• reducerea pierderilor de yieţi omeneşti, a pagubelor materiale şi a efectelor 

negative 
asupra mediului; 

• menţinerea la niveluri acceptabile a riscurilor posibil a fi prognozate; 
• asigurarea aceluiaşi grad de protecţie al cetăţenilor, indiferent unde s-ar af[a în zona 

de competenţă; 
• creşterea capacităţilor operaţionale pentrn a dispune de resurse necesare 

intervenţiilor şi în afara zonei de competenţă, la solicitarea altor inspectorate; 
• realizarea unei repartiţii judicioase a forţelor şi mijloacelor în plan teritorial, pe 

principiul asigurării unui timp de răspuns cât mai mic. 
Scopul principal al tuturor activităţilor îl constituie creşterea nivelului de securitate a vieţii 

cetăţenilor, proprietăţii şi mediului, iar direcţiile prioritare de acţiune vor urmări: 
• realizarea cu celeritate a măsurilor de prevenire şi intervenţie pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă; 
• creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă  şi descarcerare printr-o pregătire şi 

dotare corespunzătoare a personalului ce încadrează  structurile de profil din cadrul inspectoratului 
pentru situatii de urgenta Galati. 

Aplicarea Planului de analiza si acoperire a riscului este determinată  de tipul de 
risc identificat pe teritoriul municipiului Tecuci. 

In funcţie de tipul şi urmările produse, primarul municipiului Tecuci declară  cu acordul 
prefectului judetului Galati - STAREA DE ALERTĂ  - pe teritoriul municipiului Tecuci. 

Structurile de protectie si interventie ale Primariei Municipiului Tecuci si conceptia de 
actiune sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local si se actualizeaza ori de cate ori este necesar. 

Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în plan, se execută  la ordinul Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgentă. 

La primire mesajului se verifică  autenticitatea acestuia la telefon: 023 6/4  1 1 456 
Mesajele primite prin apelul unic 1 12 ne se mai verif[ca,dar se solicita fisa de caz. Punerea 

în aplicare a măsurilor prevăzute în plan se execută  fâră  a primi alt ordin, cand localitatea este 
afectata direct, imediat după  identificazea pericolului, sau după  producerea acestuia. Despre locul, 
natura, data şi ora producerii evenimentului, urmările şi măsurile luate pe teritoriul municipiului se 
va raporta imediat la Inspectoratul pentru Situa.tii de Urgenţă  ,,G-ral EREMIA GRIGORESCU al 
judeţului GALATI la tel: 0236/41 1456;fax: 0236/460645. 

Măsurile de protecţie şi interventie se aplică  în functie de tipurile de risc ce pot afecta 
municipiul Tecuci. 

In acest sens la nivelul Comiteteului Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci sunt intocmite 
si aprobate urmatoarele planuri: 

- Planul de aparare impotriva inundatiilor ,gheturilor, accidentelor la constructii 
hidrotehnice si poluarilor accidentale in municipiul Tecuci; 



- PlanuI de protectie si interventie in caz de accident chimic deosebit de grav pe 
cai de comunicatie rutiere sau feroviare a1 municipiului Tecuci; 

- Planul de evacuare in caz de urgenta al municipiului Tecuci; 
- Planul de aparare la risc seismic in municipiul Tecuci. 

Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor 

Desfâşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operatiuni principale: 

a) alertarea şi/sau alarmarea formatiunilor pentru intervenţie; 
b) informarea personaluiui de conducere asupra situaţiei create; 
c) deplasarea la locul interventiei; 
d) intrarea în actiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului 

preliminar de interventie; 
e) transmiterea dispozitiilor preliminare; 
j) recunoaşterea, analiza situatiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 
g)evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor; 
h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia 

concretă; 
i) manevra de forţe; 

j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului); 
k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului); 
1) regruparea forţelor şi mijloacelor după  îndeplinirea misiunii; 

m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a conditiilor care au favorizat 
evolutia acestuia; 

n) întocmirea procesu1ui-verba1 de interventie şi a raportului de interventie; 
o) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul actiunii în locul de dislocare 

permanentă; 
p) restabilirea capacităţii de interventie; 
q) informarea inspectorului generaLinspectorului-şef/comandantului şi a eşalonu1u1 

superior. 

Secţiunea a 3-a. Faze de urgentă  a acţiunilor 

În functie de locul, natura, amploarea şi evolutia evenimentului, intervenţiile formatiunilor 
de interventie pentru situatii de urgentă  ,inclusiv cele care asigura funtii de sprijin ,sunt organizate 
astfel: 

a) urgenţa I- asigurată  de Sectia de pompieri Tecuci, structura de interventie in situatii de 
urgenta constituita la nivelu1 Consiliului Local Tecuci,echipele de interventie specializate din 
fortele de spiiin (apa canal,energie electrica,gaze,telefonie,televiziune prin cablu,s.a.); 

b) urgenta a II-a - asigurată  de către subunităţile inspectoratului judetean; 
c) urgenţa a III-a - asigurată  de către două  sau mai multe unităţi limitrofe; 
d) urgenta a IV-a - asigurată  prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului 

genera1, al Inspectoratului General, în cazul unor interventii de amploare şi de lungă  durată. 

Conducerea acţiunilor de protecţie intervenţie , pe urgenţe, se asigură  astfel: 
a) urgenţa I - de şeful gărzii de intervenţie al subunităţii de pompieri Tecuci 
b) urgenţa a II—a - de către inspectorul şef; 
c) urgenţa a III-a - de către inspectorul şef în a cărui zonă  de competenţă  s-a produs 

evenimentul; 
d) urgenţa a IV-a - de către inspectorul general al I.G.S.U. 



Sectiunea a 4-a. Actiunile de protecţie-interventie 

Forţele de intervenţie specializate actionează  conform domeniului lor de competentă, pentru: 
a) salvarea şi/sau protej area oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi 

transportul victimelor, cazarea sinistratiior, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale 
de primă  necesitate; 

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la 
evacuarea populatiei, institutiilor publice şi operatorilor economici afectati; 

c) aplicarea măsurilor privind ordinea publică  pe timpul producerii situatiei de 
urgentă  specifice; 

d) dirijarea şi îndrumarea circulatiei pe directiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 
e) diminuaxea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a 

căror integritate pe durata cutremurelor este vitală  pentru protecţia civilă: staţiile de pompieri 
şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii 
de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor 
de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei 
şi/sau care asigură  servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de 
vehicule ale serviciilor de urgenţă  de diferite categorii, rezervoare de apă  şi staţii de pompare 
esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe 
periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ; 

f) limitarea proportiilor situaţiei de urgenţă  specifice şi înlăturarea efectelor acesteia 
cu mijloacele din dotare. 

ORGANIZAREA CONDUCERII, COOR])ONĂRII ŞI COOPERĂRII 

1. ORGANIZAREA CONDUCERII ŞI COORDONĂRII 

În situaţii speciale de urgenţă, la nivel judeţean, conducerea şi coordonarea se realizează  de 
către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  care are ca instrument de suport decizional 
Centrul judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

Conducerea nemijlocită  a acţiunilor specifice fiecărei categorii de capabilităţi specializate 
participante la acţiuni se asigură  de către şefii/comandanţii acestora, conform atribuţiilor şi 
competenţelor legale. 

2. ORGANIZAREA COOPERĂRII 
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. 

CONDUCEREA ŞI COORDONAREA ACŢIUNILOR DE RĂSPUNS 

Planificarea, coordonarea, conducerea şi executarea acţiunilor de răspuns specifice, 
cooperaiea cu celelalte instituţii şi organisme implicate, folosirea forţelor şi mijloacelor proprii, 
constituirea dispozitivelor de intervenţie şi asigurarea comunicaţiilor se realizează  integrat, în 
scopul îndeplinirii în mod unitar şi coerent a atribuţiilor stabilite. 

Pentru îndeplinirea misiunilor specifice în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, 
structurile de interventie subordonate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  al judeţului Galati 
acţionează, potrivit domeniului de competenţă, la ordinul, sau după  caz,la solicitarea: 

- Prefectului judeţului, în calitate de preşedinte al C.J.S.U.; 
- Primarului municipiului Tecuci, în calitate de preşedine al C.L.S.U. 



SISTEMUL ORGANIZAT PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  
cuprinde: 

Subsistemul decizional, constituit din: 
- Comitetul judeţean/local pentru situaţii de urgenţă; 

Subsistemul operaţional (structuri tehnico—operaţionale, de suport tehnic şi intervenţie) 
A. COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE SPECIALIZATE (organizate la nivelul 

Centrului Operaţional Judeţean sau C.J.C.C.I., după  caz): 
1. Analiză, evaluare şi coordonare intervenţie; 
2. Monitorizare situaţii de urgenţă  şi dispecerat; 
3. Secretariatul Tehnic Permanent; 
4. Asistenţă  Medicală. 

B. GRUPURI DE SUPORT TEHNIC, constituite în cadrul Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă  Galati prin Ordin al Presedintelui CJSU (Prefect) 

REALIZAREA LEGĂTURILOR DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE 

PENTRU REALIZAREA LEGĂTURILOR SE UTILIZEAZĂ: 
1. Sistemul informatic al I.S.U. Galati 
2. Legături telefonice ale UAT Municipiul Tecuci 

- reţeaua telefonică  metropolitană; 
- reţeaua de cooperare IC, administrată  de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; 
- reţeaua telefonică  realizată  prin infrastructura Telekom; 
- reţeaua telefonică  interioară  (de incintă); 
- legături prin fax. 

3. Reţea de înştiinţare - alarmare care constă  în echipamentul F 1 00 1 B cu sirenele 
existente la nivelul municipiului Tecuci. 

4. Comunicaţii radio: Asigură  realizarea şi menţinerea legăturilor cu personalul de la locul 
intervenţiei, cu forţele cu care se cooperează, cu eşalonul superior. Acestea cuprind: 

- legături radiotelefonice inobile în sistemul Motorola; 
- reţele mobile G.S.M. utilizate ca rezervă  la legăturile prin mijloacele de 

comunicaţii convenţionale. 

RAPORTAREA ACŢIUNILOR 
Raportarea operativă  se face pe timpul desfăşurării operaţiunilor de intervenţie. 
La finalul intervenţiei, serviciile de urgenţă  profesioniste întocmesc şi înaintează  eşalonului 

superior Raportul de intervenţie conform ordinelor în vigoare. 
In stare de normalitate, în situaţia în care nu este activat Centrul judeţean pentru coordonarea 

şi conducerea intervenţiei, rapoartele operative şi cele de intervenţie se primesc şi transmit, pe cale 
ierarhică, potrivit precizărilor ordinelor şi dispoziţiilor de linie ale ministrului afacerilor interne, 
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă  şi inspectorului general al Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă. 

RELAŢIA CU M ASS - MEDIA 

În stare de normalitate şi pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă  ce nu necesită  activarea 
C.J.C.C.I., relaţia cu mass-media şi activitatea de informare publică  sunt coordonate în mod direct 
de către compartimentul Informare şi Relaţii Publice din cadrul I.S.U. , iar pe plan local de Primar / 
Serviciul comunicare potrivit competentelor. 

Pe timpul activării C.J.C.C.I., precum şi a centrelor similare constituite la nivel judeţean, se 
utilizează  procedurile specifice întocmite în acest sens. 



În situaţia în care ofiţerii şi subofiţerii angrenaţi în acţiunile de intervenţie sunt solicitaţi să  
acorde interviuri, aceştia vor furniza doar informaţii care să  reflecte acţiunile desiăşurate, potrivit 
competenţelor stabilite în responsabilitate. 

Sectiunea a 5-a. Instruirea 

Pregătirea forţelor de intervenţie se realizează  în cadrul instituţiilor nominalizate in Planul de 
analiza si acoperire a riscurilor in functie de specificul fiecareia, pe baza unor programe adecvate 
avizate de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă  judeţen Galati. 

Pregătirea membrilor CLSU si a forielor de intervenţie se realizează  conform Planului unic cu 
principalele activitati si a Planului de pregatire anuala. 

Pregatirea formatiilor de interventie specializate din cadrul fortelor de sprijin se executa in 
institutiile din care fac parte,corespunzator domeniului de activitate ,in baza Planurilor de pregatire 
profesionala anuale intocmite in acest scop. 

Comitetul Judeţean şi comitetel local pentru situaţii de urgenţă, precum şi conducerile 
operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia să  asigure preluarea şi 
transmiterea datelor cu privire la averiizările meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării 
acţiunilor preventive şi de intervenţie. 

Sectiunea a 6-a. Realizarea circuitul informational-decizional şi de cooperare 

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, 
detectării, măsurării, îriregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice,alarmării, notificării, 
culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de 
prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. 

Informarea secretariatului tehnic peliilanente al CJSU Ga1ati asupra locului producerii unei 
situaţiei de urgenţă  specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra 
măsurilor luate, se realizează  prin rapoarie operative. 

Primarul, conducerile CLSU Tecuci pentru situaţii de urgenţă  şi cele ale unităţilor social-
economice amplasate în zone de risc, au obligaţia să  asigure preluarea de la staţiile centrale şi loca1e 
a datelor şi averiizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi 
de intervenţie. 

Fluxul informaţiona1 pentru toate riscurile ce se pot manifesta pe teritoriul municipiului 
Tecuci este prezentat în Anexa nr.9 

CAPITOLUL V. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Având in vedere tipuriIe de riscuri identificate la nivelul municipiului Tecuci,sunt necesare 
forţe şi mijloace pentru activitati de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel: 

- activitati de prevenire - se executa de toate institutiile implicate ,conform domeniuiui de 
activitate si responsabilitate; 

- activitati de intervenţie pentru stingerea incendiilor - se executa de Sectia de Pompieri 
Tecuci si farratiuni1e specia1izate de la institutii si operatorii economici; 

- activitati de asistenţă  medica1ă  de urgenţă  şi descarcerare - se executa Sectia de Pompieri 
Tecuci,echipe de la ambulanta si SMURD si spitalul municipal; 

- activitati de instiintare,averiizare si alarmare in situatii de urgenta - se executa de Biroul 
monitoruizare situatii de urgenta 

- activitati de interventie pentru salvarea vietii bunurilor materiale si protectia mediului - se 
executa de toate institutiile implicate ,conform domeniului de activitate si responsabilitate; 

- activitati comune in cooperare cu alte formatiuni de salvare (crucea roşie, ş.a.); 
Activitătile preventive planificate, organizate şi deslă  şurate în scopul acoperirii riscurilor se 



realizeaza prin urmatoarele forme: 
- controale şi inspectii de prevenire 
- avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protectie civilă  
- acordul 
- asistenta tehnică  de specialitate 
- infotiiiarea preventivă  
- pregătirea populatiei 
- constatarea şi sanctionarea încălcărilor la prevederile legale 
- alte forme 

Pentru prevenirea riscurilor,cat si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de 
urgenta produse, CLSU va angrena forte si mijloace ale politiei, jandarmeriei şi politiei locale, 
formatiunile sanitare şi de inspecţie sanitar-veterinară, formatiuni de pază  a persoanelor şi a 
bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe djn cadrul serviciilor societăţilor comerciale specializate 
care isi desfasoara activitatea pe teritoriul administrativ al municipiului Tecuci 

Institutiile si operatorii economiciisi stabilesc din rândul salariaţilor formaţiide protectie 
civilă  si acţionează  conform sarcinilor stabilite în planul propriu de analiza si acoperire a riscurilor 
si a planurilor de interventie specifice. 

Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea unei 
situatiilor de urgenţă  specifice se suportă, potrivit legii, din bugetul de stat şi/sau din bugetele 
locale, după  caz, precum şi din alte surse interne şi internationale, în scopul realizării actiunilor 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 pentru 
pregătirea efectivelor, atât pentru forţele profesioniste cât şi pentru forţele de interventie stabilite prin 
hotasrare a Consiliului Local. 

Consiliul Local Tecuci prevede anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru 
asigurarea resurselor umane, materia1e şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor. 

CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACTIUNILOR 

Sistemu1 forţelor şi mijloacelor de interventie în cazu1 producerii unei situatii de urgentă  este 
stabilit prin planurile de apărare specifice conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea 
situatiilor de urgentă  specifce tipurilor de riscuri. 

Forţele şi mijloacele de interventie sunt organizate şi se pregătesc din timp pentru a actiona 
conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. 

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică  şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de 
urgenţă  specifice se asigură  de către institutiile şi operatorii economici nominalizati in PAAR, în 
raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 

Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor 
de interventie, inclusiv pentru asigurarea asistentei medicale persoanelor care au avut de suferit si 
pentru asigurarea conditiilor de trai sinistratilor, revine Consiliului local Tecuci şi conducătorilor 
institutiilor si operatorilor economici din municipiu1 Tecuci. 

Situaţia cu necesarul de fonduri financiare pentru situatii de urgenta se aproba anual de 
Consiliul local Tecuci,odata cu aprobarea bugetului. 

Asigurarea materiala, a actiunilor de inlaturare a urmarilor dezastrelor se realizeaza prin 
grija prefecturii, consiliului judetean, primăriei,operatori economici , prin cereri catre elaborate din 
timp, de catre Oficiul Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare. 

Principalele materiale de interventie, decontaminatori, carburanti-lubrefianti, medicamente 
si sange se asigura astfel: 

- carburanti, lubrefianti de la depozitele P.E.C.O.; 
- decontaminatori specializati; 
- material pansamentar si medicamente prin grija spitalului Tecuci; 
- sange de la Centrul de transfuzii Galati; 



- materiale de constructii de Ia depozitele specializate 

Pentru repararea mijloacelor de transport si a utilajelor se vor folosi atelierele de reparatii tip 
service. 

Asigurea medicala a salariatilor afectati precum si a personalului foriiiatiilor participante la 

actiunile de interventie se realizeaza la spitalele din municipiul Tecuci. 



Anexa nr. 1 

Lista autorităţilor i factorilor 
care au responsabilităţi în analiza i acoperirea riscurilor în municipiul Tecuci 

Nota: Se actualizeaza permanent prin Dispozitie a Primarului municipiului Tecuci 

1. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia în cadrul 
instituţiei din care 

face parte 

Funcţia în 
CLSU 

Telefon /fax 
serviciu 

Telefon 
mobil 

Obs 

1 Costin Lucian 
Grigore 

Primar Preşedinte 03723641 1 1 0744614947 

2 Dragan 
Oliwer 
Claudiu 

Viceprimar Vicepreşedinte 03723641 1 1 072323 1799 

3 Borsan 
George 

Secretar general Membru 03723641 1 1 0730124951 

4 Chiriac 
Rodica 

Consilier superior 
Compartiment resurse 

umane 

Membru 03723641 1 1 07258021 1 1 

5 Craciun 
Vasilica 

Arhitect sef Membru 03723641 1 1 0725802004 

6 Gradea Lucian Sef Serviciul 
Administrarea 

domeniului public si 
privat 

Membru 03723641 1 1 0725802009 

7 Tudor 
Gabriela 

SefBirou 
autorizari,certificate de 

urbanism 

Membru 0372364111 0725802037 

8 Tapoi 
Nicoleta 

Director Directia 
generala econo-
mica,investitii, 
achizitii publice 

Membru 03723641 1 1 0725802007 

9 Cristea 
Mariana 

Sef Serviciu Buget 
contabilitate 

Membru 03723641 1 1 0720546045 

10 Marin Iulian 
Florin 

Sefserviciu venituri si 
executare silita 

Membru 0372364111 0725802084 

1 1 Grigoriu 
Mihaela 

Sefbirou urmarire 
incasare persoane 

fizice 

Membru 03723641 1 1 0725802085 

12 Antohe 
Cristina 
Claudia 

SefBirouurmarire 
incasare persoane 

juridice 

Membru 0372364111 0725802086 

13 Trifan Dan Sef Serviciu investitii Membru 037236411 1 0725802008 

14 Hasan Valeriu 
Gabriel 

SefBirou Achizitii 
publice 

Membru 03723641 1 1 07258021 13 

15 Tudorache 
Victor 

Consilier superior 
compartiment 

administrare retele 

Membru 03723641 1 1 0725802023 

16 Popovici 
Nona 

Sefserviciu 
monitorizare servicii 

publice 

Membru 0372364111 0729825268 



17 Codau 
Florentina 
Catalina 

Sefserviciu 
cornunicare 

Membru 0372364111 0725802072 

1 8 Constantin 
Rodica 

SefBirou fonduri 
europene- SSM 

Membru 03723641 1 1 0725802026 

19 Afilipoie 
Luminita 

SefBirou agricol Membru 03723641 1 1 0725802042 

20 Ciocanel Ionut Sefbirou 
intretinerereparatii 

Membru 0372364111 0725802000 

21 Baltatescu 
Gheorghe 

Cdt Det.4 
Jandarmi 	: 

Membru 0236810103 
0236817995 

07490874950 
0728053382 

22 Enache Ionut 
Stefan 

SefPoliţia Tecuci Membru 0236820055 0728282628 

23 Antohe 
Adrian 

Adjunct Poliţia Tecuci Membru 0236820055 0741037382 

24 Catana 
Costache 

SefBirou politie rutiera 
Tecuci 

Mernbru 0236820055 0765437326 

25 Hodorogea 
Catalin 

Cdt.Secţia pompieri 
Tecuci 

Membru 023681 1240 07491 12003 

26 Benea Ciprian SefDepozit rezerve 
proprii IGSU 

Membru 023681 1328 0745173072 

27 Dinu 
Constantin 

ManagerSpital 
municipal Tecuci 

Membru 0236811608 0765726300 

28 Teodoru 
Dragos 

Director medical 
Spitalul municipal 

Tecuci 

Membru 023681 1608 0744593358 

29 Tinică  Ciprian Director Electrica SA 
Tecuci 

Membru 0236820159 0722686138 

30 Dinu 
Constantin 

DepartamentApacanal 
- Tecuci 

Membru 0236406106 0747053339 

3 1 Oanca 
Adrian 

Departament Apa canal 
- Tecuci 

Membru 0236406106 0747053335 

32 Stroia 
Gherghina 

sefstaţie CFR Membru 0236820112 0722693837 

33 Dancianu 
Daniela 

Sefformatiune Barlad 
aval - SGA - Tecuci 

Membru 0236814222 0744779222 

34 Crihana 
Iamandi 

Şefformatie distrigaz 
sud Tecuci 

Membru 0236820249 0766334607 

35 Botez Ionel 
Jorj 

Medic Veterinar zonal 
DSV 

Membru 0236815727 0743070090 

36 Matei Romeo Director Politia locala Membru 0236814795 0725802138 
37 Manole 

Mariana 
Director executiv DAS Membru 0236820052 0725802227 

38 Palade Silviu Director CUP Membru 02368203 12 0766786006 
39 Grosu Daniel 

Virgil 
Director Administrarea 
cimitirelor si a spatiilor 

verzi 

Membru 0371 190909 0725802132 
0765418064 

40 Ionita Florian Director SC Piete Prest 
SRL Tecuci 

Membru 0236816625 0737010319 



2. MEMBRII CONSULTANTI 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia în cadrul 
instituţiei din care 

face parte 

Funcţia Telefon /fax 
serviciu 

Telefon 
mobil 

Obs 

1 Baras Cezar Consi]ier superior 
compartiment 
administrarea 

domeniului public 

consultant 03723641 1 1 0725802100 

2 Dascalu 
Ionica 

Consilier superior 
serviciul buget 
contabilitate 

consultant 0372364111 0725802044 

3 Chitu Daniel Consilier superior 
serviciul investitii 

consultant 0372364111 0725802043 

4 Tarzaman 
F]orin Lucian 

Referent serviciul 
investitii 

consultant 03723641 11 0760725014 

5 Bugan Florin Referent serviciul 
investitii 

consultant 0372364111 0725802030 

6 Sandica 
Marian 

Consilier superior 
compartiment 

monitorizare servicii 
publice de salubrizare 

si asociatii de 
proprietari 

consultant 03723641 1 1 0744476534 

7 Susnia 
Gheorghe 

Consilier asistent biroul 
agricol 

consultant 0372364111 0725802112 

8 Tudor 
Dumitru Ticu 

Det.4jandarmi Tecuci consultant 0236817995 0763698970 

9 Catalin 
Marian 

Loct. Birou circulatie 
rutiera Tecuci 

consultant 0236820055 0743453699 

10 Geamanu 
Claudiu 

Maistru SC Electrica consultant 0726111385 

1 1 Popescu Ion Sef serviciu la CUP consultant 02368203 12 0770779299 

12 Paduraru Alin Sef serviciu la CUP consultant 02368203 12 072520093 1 

3. CENTRU OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia în cadrul 
instituţiei din care 

face parte 

Funcţia Telefon /fax 
serviciu 

Telefon 
mobil 

Obs 

1 Iftimie Victor Sef Birou monitorizare 
situatii de urgenta 

Sef centru 023 68 1 1 987 0725 802046 

2 Nitu 
Andronache 

Consilier superior 
Birou monitorizare 
situatii de urgenta 

membru 023681 1987 0725802029 

3 Braescu 
Valentin 

Referent de specialitate 
Birou monitorizare 
situatii de urgenta 
Consilier superior 

membru 0236811987 0731777583 



4 Drumov Sorin Referent Birou 
monitorizare situatii de 

urgenta 

mernbru 0236811987 0725802104 

5 Constantin 
Mihai 

ReferentBirou 
monitorizare situatii de 

urgenta 

membru 0236811987 0725802115 

6 Stanislav 
Danut 

ReferentBirou 
monitorizare situatii de 

urgenta 

membru 0236811987 0725802127 



Anexa nr. 2 

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PAAR 

Repartizarea principalelor funcţii de sprij in la nivelul municipiului Tecuci în conformitate cu 
H.G. numărul 557 din 03 august 2016 privind managementul tipurilor de risc: 

1. ÎNŞTIINŢARE, AVERTIZARE ŞI ALARMARE 
Reprezintă  totalitatea activităţilor de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice, de 

informare, înştiinţare şi alaiiiiare a autorităţilor publice centrale şi/sau locale, precum şi a populaţiei, 
privind posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă. 

1.2. Rol secundar 
asigurarea transmiterii avertizărilor către populaţie, precum şi înştiinţării 

autorităţilor administraţiei publice locale, prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi 
alarmare publică, cu informaţiile autorizate de instituţiile abilitate despre posibilitatea, 
iminenţa producerii sau producerea situaţiilor de urgenţă: UAT Municipiul Tecuci - Biroul 
monitorizare situatii de urgenta; 

2. RECUNOAŞTERE ŞI CERCETARE 
Reprezintă  totalitatea activităţilor întreprinse atât de structurile de intervenţie af[ate în 

serviciu, în vederea identificării şi evaluării consecinţelor unei situaţii de urgenţă, cât şi de 
structurile specializate ale autorităţilor responsabile pentru cercetarea zonelor afectate de o situaţie 
de urgenţă. 

2.2. RoI secundar 
a) recunoaşterea şi evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă: alte forţe şi 

servicii specializate ale autorităţilor responsabile solicitate în sprij in, conform domeniului de 
competenţă, la locul producerii unei situaţii de urgenţă; 

3. COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ  
Reprezintă  pachetul de măsuri şi acţiuni necesar asigurării, planificării, coordonării 

necesarului de comunicaţii pentru elementele de răspuns în situaţii de urgenţă  de la nivel local, 
judeţean şi/sau naţional, inclusiv gestionarea informaţiilor din domeniu. 

3.2. Rol secundar 
d) asigurarea funcţionării reţelelor de comunicaţii şi informatică  din competenţă  în 

vederea monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi pentru realizarea 
f[uxurilor informaţionale de către toate autorităţile responsabile, prin centrele 
operative/operaţionale, centrele de conducere şi coordonare a intervenţiilor, 
dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului informaţiilor clasificate. 

4. CĂUTARE-SALVARE 
Reprezintă  totalitatea activităţilor desfaşurate în scopul salvării persoanelor şi a animalelor 

înainte, pe timpul şi imediat după  producerea unei situaţii de urgenţă, inclusive gestionarea 
informaţiilor din domeniu. 

4.2. Rol secundar 
a) căutare-salvare: Sectia de pompieri Tecuci. 

5. DESCARCERARE, DEBLOCARE CAI DE ACCES 
Reprezintă  totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie pentru deblocarea 

căilor de acces şi descarcerarea persoanelor af[ate în medii ostile vieţii. 
5.1. RoI principal - asigurarea capacităţilor operaţionale, a tehnicilor şi procedurilor de 

descarcerare pentru salvarea vieţii umane: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  al judeţului 
Galati. 

5.2. Rol secundar - planif[carea, asigurarea capacităţilor operaţionale necesare deblocării 
căilor de acces în zona afectată  de o situaţie de urgenţă, în scopul salvării vieţii omeneşti şi 



facilitării accesului structurilor de urgenţă  la locul evenimentului: toate autorităţile responsabile, 
agenţii guvernamentale şi neguvernamentale şi operatori economici. 
6. PROTECŢIA POPULAŢIEI (EVACUARE, CAZARE, ADĂPOSTIRE, ASIGURARE 
APĂ  ŞI HRANĂ, ALTE MĂSURI DE PROTECŢIE 

Reprezintă  totalitatea activităţilor desfăşurate pentru scoaterea temporară  sau definitivă  a 
persoanelor, animalelor şi bunurilor din zonele de risc şi asigurarea condiţiilor minime de 
subzistenţă, inclusiv activităţile de gestionare a datelor şi informaţiilor privind desfăşurarea acestor 
acţiuni, precum şi cele de asigurare a populaţiei şi animalelor cu apă  şi hrană. 

6.1.EVACUARE 
6.1.1. RoI principal 

a) organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare: Inspectoratul pentru 
Situaţii de 

Urgenţă  al judeţului Galati, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale Tecuci; 
b) fundamentarea deciziei privind evacuarea populaţiei: Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă  aI judeţului Galati 
6.1.2. Rol secundar 

a) suplimentarea capacităţii de transport pentru evacuare: unităţi ale 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Inteme din gamizoana Tecuci; 

b) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele 
afectate, în 

termen de două  ore de la declararea, potrivit legii, a stării de urgenţă: toate autorităţile responsabile, 
operatorii economici sau autorităţile administraţiei publice locale, după  caz; 

c) evidenţa populaţiei evacuate: Serviciul de evidenţă  informatizată  a 
persoanelor din 

municipiul Tecuci; 
d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: autorităţile 

administraţiei publice 
locale; 

e) instalarea taberelor pentru sinistraţi: Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă  

al judeţului Galati in cooperate cu autorităţile administraţiei publice locale; 
f) evacuarea animalelor: autorităţile administraţiei publice locale; 
g) securitatea şi paza zonelor evacuate: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Galati 
h) controlul circulaţiei: Politia municipala Tecuci şi Poliţia locală  Tecuci; 
i) controlul şi evidenţa autoevacuării: Politia municipala Tecuci şi Serviciul 

de evidenţă  informatizată  a persoanelor din judeţ, autorităţile administraţiei publice 
locale. 

6.2. CAZARE ŞI ADĂPOSTIRE 
6.2.1. RoI principal - asigurarea cazării persoanelor evacuate: Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă  al judeţului Galati în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale. 
6.2.2. RoI secundar 

a) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Inspectoratul Şcolar Galatid, 
Instituţia prefectului, autorităţile administraţiei publice locale; 

b) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în 
adăposturi 

colective: 
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, 

după  caz: 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  al judeţului Galati în cooperare cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, A.N.R.S .P .S .- Compartimentuljudeţean pentru Probleme 



Speciale Galati, în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor operative cu produse din rezerva de 
stat; 

- ulterior primelor 72 de ore, până  la încetarea evacuării sau a situaţiei 
de urgenţă: A.N.R.S.P.S. - Compartimentul Judeţean pentru Probleme 
SpecialeGalati, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. 
6.3. ASIGURARE APĂ  ŞI HRANĂ  

6.3.1. Rol principal 
a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: 

- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, 
după  caz: 

autorităţile administraţiei publice locale şi A.N.R.S.P.S. - Compartimentul Judeţean pentru 
Probleme Speciale Galati, în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor operative cu produse din 
rezerva de stat; 

- ulterior primelor 72 de ore, până  la încetarea evacuării sau a situaţiei 
de urgenţă:A.N.R.S.P.S. - Compartimentul Judeţean pentru Probleme 
Speciale Galati. 

6.3.2. Rol secundar 
a) verificarea apei potabile şi hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: 

Direcţia de Sănătate Publică  Galati; 
b) verificarea apei şi hranei pentru animale: Direcţia Sanitar Veterinară  şi 

pentru 
Siguranţa Alimentelor Galati; 

c) asigurarea, distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii şi distribuţiei 
ajutoarelor 

umanitare de urgenţă:- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă judeţului Galati,A.N.R.S.P.S. - 
Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Galati, autorităţile administraţiei publice locale 
Tecuci, Filiala Judeţeană  de Cruce Roie Galati,organizaţii neguvernamentale; 

- unităţile miliareaparţinând Ministerului Apărării Naţionale dinjudeţ, pentru 
acţiunile 

de distribuţie ajutoare umanitare de urgenţă  în locatiile afectate. 
6.4. Alte măsuri de protecţie - stabilirea concentraţiilor şi intervalelor de timp pentru 

administrarea iodurii de potasiu către populaţie: Direcţia de Sănătate Publică  Galati. 

7. ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  DE URGENŢĂ  (PRIM AJTJTOR CALIFICAT, TRIAJ, 
STABILIZARE, EVACUARE MEDICALĂ, ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  DE URGENŢĂ  ÎN 
UNITĂŢILE PRIMIRE URGENŢE ŞI COMPARTIMENTELE DE PRIMIRE URGENŢE) 

Reprezintă  totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care 
vizează  intervenţia structurilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă  la locul producerii 
situaţiei de urgenţă. 

7.1. Rol principal - acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă  al judeţului Galati, Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Galati şi unittatea de primiri 
urgenţe (UPU/CPU) Tecuci. 

7.2. Rol secundar 
b) instalarea postului medical avansat de categoria I: Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă  al judeţului galati (cand este cazul); 
c) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de izolare: Direcţia de Sănătate 

Publică  Ga1ati; 
d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Direcţia de Sănătate Publică  Galti, 

Serviciul de Ambulanţă  Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  Galati a1 judeţului 
Galati —SMIJRD; 



e) transport medical: Serviciul de Ambulanţă  Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă  al judeţului Galati; 

f) acordarea primului ajutor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  al judeţului 
Galati; 

g) securitatea şi paza perimetrului zonelor de intervenţie/carantină  Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţeari Galati. 

8. ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  ÎN FAZA SPITALICEASCĂ  
Reprezintă  totalitatea măsurilor şi acţiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care 

vizează  menţinerea în limitele normale a sănătăţii în contextul producerii unor situaţii de urgenţă  
sau ca urmare a manifestării epidemiilor şi pandemiilor. 

8.1. RoI principal - acordarea asistenţei medicale: Ministerul Sănătăţii prin unităţile 
sanitare din judeţul Galati. 

8.2. RoI secundar 
a) suplimentarea capacităţii de spitalizare şi personal medical: Ministerul 

S ănătăţii, 
prin unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii; 

b) planificarea şi suplimentarea cu medicamente şi instrumentar medical: 
Direcţia de 

Sănătate Publică  şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  al judeţului Galati - SMURD, 
A.N.R.S.P.S. - Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Galati; 

c) acordarea asistenţei medicale: prin cabinetele medicale locale, Centrul 
Medical 

Judeţean, Direcţia Judeţeană  de Informaţii, centre de permanenţă  ale administraţiei publice locale ( 
cand se organizeaza); 

d) transport medica1: BGS - ambulanţe Centru dia1iză ; 
e) stabilirea măsurilor profilactice pentru evitarea îmbolnăvirilor în masă: 

Direcţia 
Sanitară  Veterinară  i pentru Siguranţa Alimentelor galati şi Direcţia de Sănătate Publică  Galati; 

f) recunoaşterea, evaluarea şi comunicarea riscului de apariţie a unei boli 
infecţioase 

transmisibile: Direcţia de Sănătate Publică  Galati. 
9. LOCALIZAREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 
Reprezintă  pachetul de măsuri şi acţiuni specifice gestionării şi coordonării misiunilor care 

vizează  stingerea incendiilor. 
9.1. Rol principal 

a) localizarea, stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor: Sectia de 
pompieri Tecuci 
9.2. Rol secundar 

a) sprijinul structurilor specializate în stins incendii: autorităţile publice 
loca1e confotm Hotararii Consiliului loca1 tecuci, operatorii economici prin serviciile 
private pentru situaţii de urgenţă  (indiferent de domeniul de activitate). 

10. NEUTRALIZAREA MATERIALELOR 
PERICULOASE[EXPLOZIVEJRADIOACTIVE 

Vizează  coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situaţia producerii 
evenimentelor care implică  substanţe chimice, biologice, radiologice, poluanţi, mijloace explozive 
(substanţe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură  coordonarea forţelor şi 
mijloacelor specializate, potrivit competenţelor, şi managementul situaţiilor de urgenţă  care implică  
activarea acestei funcţii de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor şi acţiunilor subsecvente. 

10.1. Rol principal 
a) intervenţia operativă  cu mijloace şi materiale de neutra1izare a efectelor 

materialelor periculoase: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă  al judeţului Galati, 



Inspectoratul de Poliţie Judeţean galati, în cooperare cu Agenţia de Protecţie a 
Mediului Galati, Comisariatul Judeţean a1 Gărzii Naţionale de Mediu Galati i 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Galati. 

b) Executarea intervenţiei antiteroriste / contrateroriste pirotehnice pentru 
neutralizarea dispozitivelor explozive descoperite sau semnalate pe raza j udeţului: 
Direcţia Judeţeană  de Infoiiiiaţii Galati, în cooperare cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Galati /Serviciul pentru Acţiuni Speciale. 
10.2. RoI secundar 

a) stabilirea perimetrelor de securitate: Inspectoratul pentru Situaţii al 
judeţului Galati, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galati, SDN Galati, Direcţia de 
Sănătate Publică  Galati; 

b) evacuarea populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galati şi autorităţile administraţiei publice locale; 

c) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul zonelor contaminate: 
Inspectoratul pentru Situaţii al judeţului Galati (sprijin autospecială  CBRN ISU 
MM), Agenţia de Protecţie a Mediului Galati, Comisariatul Judeţean al Gărzii 
Naţionale de Mediu Galati; 

d) aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanţelor poluante sau 
contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în zona afectată: 
operatorii economici din municipiul tecuci, care produc substanţe ce pot produce 
poluări şi care au obligaţia realizării măsurilor de decontaminare, operatorii de 
transport pentru transporturile de substanţe periculoase care tranzitează  municipiul 
Tecuci; 

e) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi 
centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgentă  al judeţului Galati, Agenţia de Protecţie a Mediului Galati, 
Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Galati, Direcţia de Agricultură  
Galati şi Direcţia de Sănătate Publică  Galati; 

f) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: 
Inspectoratul 

pentru Situaţii al judeţului Galati, Agenţia de Protecţie a Mediului Galati, Comisariatul Judeţean al 
Gărzii Naţionale de Mediu Galati, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galati; 

g) supravegherea gradului de contaminare a populaţiei, de radioactivitate a 
alimentelor şi apei potabile, evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea 
stării de sănătate a populaţiei: Direcţia de Sănătate Publică  Galati, prin laboratoarele 
de igiena radiaţiilor; 

h) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier şi 
păşunilor, 

evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor, realizarea decontaminării: 
Direcţia de Agricultură  Galati i Agenţia de Protecţie a Mediului Galati; 

i) intervenţia operativă  cu mij loace şi echipe pirotehnice specializate, atunci 
când 

capacitatea de intervenţie a forţelor Inspectoratului pentru Situaţii al judeţului Galati este depăşită  
sau insuficientă, în cazul evenimentelor ce implică  muniţie neexplodată  sau nedezactivată  rămasă  
din timpul conflictelor militare: Direcţia Judeţeană  de Informaţii galati; 

j) descoperirea!localizarea, identificarea şi, după  caz, neutralizarea 
substanţelor explozive, în conformitate cu Legea nr. 1 26/1 995 republicată  privind 
regimul materiilor explozive, republicată, prin aplicarea unor măsuri specifice de 
control, investigare, neutralizare, analiză  postneutralizare/postincident şi, după  caz, 
asanare: Direcţia Judeţeană  de Informaţii Galati; 



k) intervenţia operativă  pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase 
şi decontaminarea mijloacelor şi materialelor utilizate: toate autorităţile responsabile 
care au în coordonare/subordonare sau sub autoritate, după  caz, astfel de structuri; 

1) realizarea decontaminării animalelor: autorităţile administraţiei publice 
locale; 

m) identificarea substanţelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea 
containerizării şi îndepărtării din zonă: Direcţia de Sănătate Publică  Galati prin 
laboratoarele de igiena radiaţiilor. 

11. ASIGURAREA TRANSPORTULUI 
Se referă  la gestionarea informaţiilor, punerea la dispoziţie a resurselor şi coordonarea 

acţiunilor care implică  asigurarea transportului, altul decât cel în folos propriu. Prin această  funcţie 
se asigură  inclusiv gestionarea informaţiilor despre infrastructura de transport rutieră  si feroviară . 

1 l. 1. RoI principal - asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării 
populaţiei, resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă  de primă  necesitate în situaţii 
de urgenţă: Operatorii de transport din judeţ  şi autorităţile administraţiei publice locale. 

11.2. Rol secundar 
a) supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Inspectoratul de 

Poliţie 
Judeţean Galati; 

b) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care 
beneficiază  de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de 
Protecţie şi Pază  (reprezentant local), Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galati; 

c) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru 
efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: operatorii de transport din 
judeţ  şi autorităţile administraţiei publice locale; 

d) sprij inirea autorităţilor locale pentru realizarea evacuării populaţiei, 
precum şi pentru transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă  de 
primă  necesitate în situaţii de urgenţă: Inspectoratul pentru Situaţii al judeţului 
Galati, Direcţia de Sănătate Publică  Galati; asigurarea transportului pentru animalele 
şi bunurile evacuate: operatori de transport din judeţ, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgentă  al judeţului Galati. 

12. ASIGURAREA ENERGIEI PENTRU ILUMINAT, ÎNCĂLZIRE ŞI ALTE 
UTILITĂŢI 

Presupune gestionarea informaţiilor despre reţelele de utilităţi (canal, apă, energie, 
gaze etc.), poduri, viaducte de interes local/naţional, precum şi alocarea de forţe specializate 
şi coordonarea acestora pentru realizarea lucrărilor specifice. 

12.1. Rol principal - asigurarea energiei electrice pentru obiectivele critice de 
răspuns la 

urgenţă, refacerea operativă  a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei 
electrice, precum şi refacerea operativă  a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a 
gazelor naturale: FDEE Electrica, GAZ- Centrul operaţional Galati. 

12.2. Rol secundar - nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de 
intervenţie de primă  urgenţă: Inspectoratul pentru Situaţii al judeţului Galati şi autorităţile 
administraţiei publice locale. 
13. EFECTUAREA DEPOLUĂRII ŞI DECONTAMINĂRII CBRN 
Reprezintă  totalitatea activităţilor desfaşurate de structurile de intervenţie pentru efectuarea 

depoluării şi decontaminării mediului, populaţiei, clădirilor şi tehnicii de intervenţie. 
13.1. Rol principal - depoluarea şi decontaminarea CBRN: Inspectoratul pentru 

Situaţii 
de Urgentă  al judeţului Galati şi alte forţe şi servicii specializate existente. 

13.2. Rol secundar 



a) depo]uarea şi decontaminarea CBRN: Secţia CFR Galati pentru 
infrastructura pe care o are în administrare; 

b) depoluarea apelor interioare: Sistemul de Gospodărire a Apelor Galati, 
agenţii poluatori; 

c) efectuarea decontaminării populaţiei, căilor rutiere şi clădirilor: 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă  al judeţului Galati şi, la solicitarea organelor 
locale, personalul specializat din Ministerul Apararii Nationale. 

d) efectuarea depoluării: Sistemul de Gospodărire a Apelor Galati pentru 
obiectivele af[ate în administrare; 

e) efectuarea decontaminării terenurilor şi rezervaţiilor: Direcţia pentru 
Agricultură  Galati i Agenţia de Protecţie a Mediului Galati (cu excepţia poluărilor 
din domeniul radiologic şi nuclear unde participă  pentru verificarea eficacităţii 
măsurilor luate pentru depoluare/decontaminare); 

h) realizarea decontaminării produselor vegetale şi animale: D.S.V.S.A. 
Galati; 

i) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra 
mediului şi 

depoluarea cursurilor de apă: Sistemul de Gospodărire a Apelor Galati, Agenţia de Protecţie a 
Mediului galati, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Galati; 

j) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor şi depoluarea 
surselor de apă  potabilă: Direcţia de Sănătate Publică  Galati prin laboratoarele de igiena radiaţiilor 
şi alte instituţii responsabile conform legislaţiei. 

14. MENŢINEREA, ASIGURAREA ŞI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE PE 
TIMPUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

Implică  măsurile şi acţiunile desfaşurate de structurile de ordine şi siguranţă  publică, potrivit 
cadrului specific de reglementare şi care vizează  asigurarea unui climat de siguranţă  pe timpul 
acţiunilor care vizează  răspunsul în situaţii de urgenţă. 

14.1. Rol principal - menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice: 
Inspectoratul 

de Jandarmi Judeţean Galati. 
14.2. RoI secundar 

a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Galati, autorităţile administraţiei publice locale prin Poliţia Locală; 

b) stabilirea, potrivit competenţelor, a legalităţii intervenţiei: Parchetul de pe 
lângă  

Judecătoria Tecuci. 
15. RESTABILIREA STĂRII PROVIZORII DE NORMALITATE 
Presupune asigurarea pachetului de măsuri şi acţiuni şi sprijinul tehnic de specialitate în 

situaţii care vizează  sectoarele afectate. 
15.1. Rol principal - asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de 

normalitate pe perioada situaţiei de urgenţă: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă  
Tecuci. 

15.2. Rol secundar 
a) asigurarea măsurilor specifice de ordin operativ, în principal de instituire a 

unor dispozitive de securitate, cercetare, recunoaştere, supraveghere, 
control/examinare şi investigare: Direcţia Judeţeană  de Informaţii Galati, 
Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Galati - în domeniul protecţiei 
mediului; 

b) identificarea mijloacelor specializate pentru restabilirea stării provizorii de 
normalitate pe perioada situaţiei de urgenţă: A.N.R.S.P.S. - Compartimentul Judeţean pentru 
Probleme Speciale Galati; 



c) asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe 
perioada 

situaţiei de urgenţă  generată  de incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţa radiologică: 
instituţii centrale cu atribuţii în domeniu (Agenţia Nucleară  şi pentru Deşeuri Radioactive, Comisia 
Naţională  pentru Controlul Activităţilor Nucleare); 

d) asigurarea sprij inului tebnic de specialitate privind verificarea eficacităţii 
implementării măsurilor pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situaţiei de 
urgenţă  generată  de incidentul sau accidentul nuclear şi/sau de urgenţa radiologică  prin derularea de 
programe de monitorizare dedicate: Agenţia de Protecţie a Mediului Galati, Direcţia de Sănătate 
Publică  Galati prin laboratoarele de igiena radiaţiilor, DSVSA Galati; 

e) asigurarea condiţiilor privind refacerea provizorie a infrastructurilor critice 
care conţin deşeuri radioactive şi/sau combustibil ars, a condiţiilor pentru limitarea 
scurgerilor / împrăştierii / dispersiei în mediu a substanţelor / materialelor radioactive 
cu caracter de deşeu, implicate în incident şi aflate în stare de depozitare, transport 
sau tranzitare a teritoriului judeţului: Agenţia Nucleară  şi pentru Deşeuri 
Radioactive, Direcţia de Sănătate Publică  Galati prin laboratoarele de igiena 
radiaţiilor; 

f) asigurarea condiţiilor pentru refacerea barierelor biologice, recaracterizare 
şi recontainerizare, precum şi depozitare interimară  în condiţii de securitate nucleară  
a substanţelor/materialelor radioactive cu caracter de deşeu implicate în incident: 
Agenţia Nucleară  şi pentru Deşeuri Radioactive; 

g) asigurarea condiţiilor necesare pentru combaterea eficientă  a fenomenelor 
meteorologice periculoase şi modificarea locală  a parametrilor meteoclimatici prin intervenţii active 
în atmosferă: Direcţia pentru Agricultură  Galati; 

h) coordonarea şi controlul reconstrucţiei ecologice a pădurilor afectate de 
incendii:Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Galati; 

i) evaluarea rapidă  a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de 
intervenţie în prima urgenţă  la construcţiile vulnerabile şi care prezintă  pericol 
public: Inspectoratul Judeţean în Construcţii Galati, Corpul experţilor tehnici şi 
asociaţiile profesionale în construcţii, autorităţile administraţiei publice locale; 

j) asigurarea condiţiilor pentru refacerea sistemelor de comunicaţii civile 
potrivit competenţelor: operatori telefonie din munieipiul Tecuci; 

k) asigurarea condiţiilor pentru reînceperea cursurilor şcolare: Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Galati. 

16. ACORDAREA DE AJUTOARE DE PRIMĂ  NECESITATE 
Vizează  solicitarea, colectarea, transportul, stocarea, distribuirea ajutoarelor de primă  

necesitate pentru populaţia afectată. 
16.1. Rol principal - asigurarea ajutoarelor de primă  necesitate: A.N.R.S.P.S. - 

Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Galati; 
16.2. Rol secundar 

a) centralizarea informaţiilor privind necesarul ajutoarelor de primă  
necesitate: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă! Comitetul Local pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

b) asigurarea ajutoarelor de primă  necesitate: autorităţile administraţiei 
judeţene şi locale, operatorii economici şi agenţiile neguvernamentale potrivit 
domeniului de competenţă; 

c) organizarea punctelor de informare a populaţiei: Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgentă  al judeţului Galati, autorităţile publice locale. 

17. ACORDAREA ASISTENŢEI SOCIALE, PSIHOLOGICE ŞI RELIGIOASE 
Vizează  solicitarea privind asistenţa socială, psihologică  şi religioasă  pentru populaţia 

afectată. 



17.1. Rol principal - asigurarea ajutorului de acest tip: autorităţile publice judeţene 
i locale. 

17.2. Rol secundar 
a) organizarea punctelor de informare a populaţiei: Structurile judeţene ale 

Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile publice locale; 
b) centralizarea infoiiiiaţiilor privind necesarul ajutorului de acest tip: 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă  al judeţului Galati; 
c) asigurarea morgilor temporare şi a terenurilor necesare pentru înhumare: 

autorităţile publice locale; 
d) evaluarea şi emiterea de măsuri de prevenţie privind impactulpsiho-social 

în caz de urgenţă  radiologică  şi nucleară: Direcţia de Sănătate Publică  Galati. 
18. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN CAZUL EVOLUŢIEI 

UNOR EPIZOOTII GRAVE ŞI ZOONOZE, RESPECTIV IMPLEMENTAREA 
MĂSURILOR PRIVIND PREVENIREA SITUAŢIILOR DETERMINATE DE ATACUL 
ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE PLANTELOR 

Vizează  acţiunile desfăşurate în scopul implementării măsurilor de control al bolilor, 
epizootii grave produse de boli majore la animale sau zoonoze, în conformitate cu legislaţia sanitară  
veterinară  în vigoare, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situaţiilor deteiiiiinate 
de atacul organismelor dăunătoare plantelor. 

18.1. Rol principal 
a) stabilirea planului de acţiune privind intervenţia în focar şi implementarea 

activităţilor de combatere: D.S.V.S.A. Galati; 
b) stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii agenţilor patogeni la 

oameni, în cazul zoonozelor: D.S.V.S.A. Galati; 
c) stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii organismelor 

dăunătoare plantelor: Direcţia pentru Agricultură  Galati; 
d) stabilirea planului de acţiune privind măsurile şi implementarea acestora pentru 

prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor: Autoritatea Naţională  Fitosanitară, 
prin oficiile fitosanitare judeţene. 
18.2. RoI secundar 

a) stabilirea planului de acţiune pentru prevenirea răspândirii agenţilor patogeni la 
oameni, în cazul zoonozelor: Direcţia de Sănătate Publică  Galati; 

b) conlucrarea cu autorităţile sanitare veterinare judeţene pentru controlul mişcărilor 
de anin-iale şi pentru respectarea restricţiilor irnpuse în zonele de control a bolii: Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Galati 

c) asigurarea pazei şi protecţiei necesare aplicării măsurilor de control pentru 
controlul bolii: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galati, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Galati; 

d) însoţirea şi paza transporturilor de cadavre animale cu risc patogen înalt către 
centrele de ecarisare: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galati; 

e) conlucrarea cu autorităţile sanitare veterinare judeţene la obţinerea permisului de 
acces în exploataţii nonprofesionale/comerciale: Inspectoratul de Pol.iţie Judeţean Galati; 

f) instalarea barierelor pe drumurile de acces, acolo unde restricţiile privind circulaţia 
o impun: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galati; 

g) gestionarea perturbărilor liniştii publice ce pot apărea la localurile de neutralizare 
a cadavrelor şi de impunere a restricţiilor de mişcare a animalelor: Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Galati; 

h) sprijinirea aplicării măsurilor de control în mediul sălbatic: Garda Forestieră  
Galati, Regia Naţională  a Pădurilor (ROMSILVA) - Direcţia Silvică  Galati, Agenţia de 
Protecţie a Mediului Galati; 

i) oprirea şi verificarea în trafic a legalităţii şi respectarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 



animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 
641432/CEE şi 93/1 19/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1 .255/97: Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Galati; 

j) construirea şi supravegherea filtrelor de dezinfecţie rutiere instituite pe drumurile 
publice: D. S .V. S.A. Galati cu sprij inul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galati, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galati, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă  Galati; 

k) instalarea semnalelor şi panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de 
protecţie şi de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confiiniată: 
D. S .V. S .A. Galati, cu sprijinul Iiispectoratului de Jandarmi Judeţean Galati, Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Galati, autorităţilor administraţiei publice locale; 

1) îndeplinirea operaţiunilor de neutralizare a materialului de risc patogen reprezentat 
de cadavrele de animale, atunci când se utilizează  metoda alternativă  de incinerare la faţa 
locului: D . S .V. S .A. Galati, cu sprij inul, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galati, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  al judeţului Galati; 

m) stabilirea de măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, atunci când se utilizează  
metoda altemativă  de denaturare a materialului de risc patogen: Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgentă  al judeţului Galati; 

n) monitorizarea impactului pe care îl au activităţile de control al focarelor de boală  
asupra mediului: Agenţia de Protecţie a Mediului Galati, Comisariatul Judeţean al Gărzii 
Naţionale de Mediu Galati; 

o) sancţionarea încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, prevenirea 
riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a 
aerului, diminuarea fertilităţii solului în timpul activităţii de control al focarelor de boli 
majore: Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Galati; 

p) controlul modului de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii în 
activitatea de control a focarelor de boli majore: Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale 
de Mediu Galati; 

q) urmărirea respectării condiţiilor din autorizaţia de mediu în activitatea de control a 
focarelor de boli majore: Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Galati; 

r) asigurarea accesului rapid la resursele locale prin asigurarea logisticii şi a 
autorizaţiilor necesare: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă  Tecuci; 	, 

s) sprij inirea centrelor de intervenţie în teren cu personal, vebicule, logistică  şi 
echipamente: Comitetul Ludeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Tecuci; 

t) participarea la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii proprietarilor 
acestora: Comitetul Ludeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Tecuci; 

ţ) identificarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor pentru metode altemative de 
denaturare - incinerare/îngropare: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă  Tecuci; 

u) sprijinirea cu personal a activităţilor referitoare la încărcare, săpare, astupare, 
îngrădire etc. ce se pot ivi în activitatea de neutralizare altemativă: Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Galati, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă  al judeţului Galati, 
D.S.V.S.A. Galati; 

v) asigurarea transportului incineratoarelor mobile de la locul de garare la locul 
evoluţiei focarelor de epizootii: D.S.V.S.A. Galati cu sprijinul autorităţilor locale; 

w) asigurarea transportului materiilor de risc - subproduse de origine animală  
nedestinate consumului uman: D.S.V.S.A. Galati cu sprijinul Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă  Tecuci; 

x) coordonarea activităţii de denaturare în întreprinderi specializate a materialelor cu 
risc patogen reprezentate de cadavrele animale rezultate în urma combaterii focarelor de 
epizootii grave: Direcţia pentru Agricultură  Galati. 
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Anexa 5 
Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a fecvenţei de producere 

ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri 
Nr. 
Crt 

. 	. 	. 	. Activitaţi specifice Cine executa 

Cutremur 

Întreruperea alimentării cu energie electrică  si gaze naturale 

. 	. 	. 
C L S U 

2 Asigurarea pazei şi ordinii în zona calamitată, combaterea panicii 

3 

Bvaluarea pierderilor şi distrugerilor: 
- 	numărul morţilor şi răniţilor; 
- 	populaţia şi salariaţii blocaţi sub dărâmături; 
- 	avariile la reţelele electrice, gaze, apă, telefoane; 
- 	incendii, explozii, contaminări sau alte pericole; 
- 	clădirile care ameninţă  cu prăbuşirea. 

4 

Pregătirea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru: 
- 	salvarea răniţilor, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

acestora la spital; 
- 	deblocarea căilor de acces; 

-. 	... 	. 	. 	 . 	. 
- 	daramarea cladirilor care ameninţa cu prabuşirea; 
- 	consolidarea clădirilor avariate; 
- 	alte măsuri impuse de situaţia creată; 
- 	scoaterea morţilor. 

Toate institutiile 

5 Introducerea măsurilor de profilaxie şi igienă  sau a carantinei (la nevoie). 

C.L.S.U. 6 
Informarea c.J.s.U. asupra măsurilor luate şi evoluţiei fenomenului (raport 
operativ). 

7 
Întocmirea şi transmiterea raportului sinteză  la C.J.S.U. în termen de 1 O 
zile de la producerea fenomenului 

Inundaţii 

La primirea avertizării de precipitaţii se intră  în situaţia DE ATENŢIE 
Instituirea permanenţei la sediul primăriei; 
Verificarea legăturilor cu Centrul Operaţional al I.S.U.J. şi C.J.S.U. 
Verificarea fincţionării mij loacelor de alarmare şi instruirea echipei de 
alarmare. . 	.. 	. 	. 	. 	. 	. 
Venficarea modului de inştiinţare, avertizare şi primirea datelor şi 
informaţiilor despre probabilitatea creşterii nivelurilor torenţilor şi 
cursurilor de apă. 
Informarea Centrului Operaţional al I.S.U.J. şi C.J.S.U. asupra măsurilor 
luate şi a evoluţiei fenomenului (raport operativ). 

Preşedintele 
L 
• • 

La instituirea SITUAŢIA DE ALERTĂ  

2 

-se instituie permanenta la sediul CLSU—ului si a centrelor operative. 
-se convoaca membrii comisiei CLSU 
-se declanseaza starea de alerta la nivelul CLSU—urilor si centrele operative 
-se verifica si se pregateste stocul de aparare propriu 
-se dispun masuri de urmarire a evolutiei nivelurilor si debitelor pe cursul 
de apa cu personal propriu 
-se avertizeaza centrele operative amplasate in zona inundabila cu privire 
la atingerea cotei de atentie. 
-in vederea pregolirii se dispun masuri de evacuare a debitelor din 

C.L. S .U. 



amenajarile agropiscicole 
-se avertizeaza centrele operative situate in aval de amenajarile 
agropiscicole cu privire la efectuarea manevrelor si a debitelor evacuate 
-supravegherea continua pe zi si noapte a digurilor amenajarilor 
agropiscicole 
-se transrnit informatii la Centrul Operational al I.J.S. U. Galati si la 
Grupul de Suport Telinic cu privire la atingerea cotei de atentie si a 
masurilor intreprinse intocmind in acest sens raport operativ 
FAZA I DE APARARE LA GIIETURI 
Se vor aplica masurile prevazute la cota de atentie, in plus: 
-pe timpul scurgerii gheturilor se actioneaza pentru evitarea formarii 
podurilor de gheata in zonele inguste, rneandrate si in zona podurilor si 
podetelor 
-se va interveni pentru spargerea ghetii din zona de contact a culeilor 
podurilor, podetelor utilizand fierastraie speciale 
PRAGUL DE AVERTIZARE LA PRECIPITATII 
Se vor aplica masurile prevazute la cota de atentie, in plus: 
-se asigura dirijarea apelor pluviale prin reteaua de colectare-dirijare si 
evacuare 
-se avertizeaza taberele de animale din zona albiilor majore ale cursurilor 
de apa si a ravenelor in vederea luarilor masurilor de evacuare 

La primirea avertizării de atingere a cotei de inundaţie Ia postul hidrometric se intră  în 
SITUAŢIA DE PERICOLie 

3 

-se avertizeaza centrele operative de aparare din zona inundabila cu privire 
la inregistrarea cotei de inundatie. 
-se dispun rnasuri suplimentare de supraveghere a cursurilor de apa cu 
echipe de interventie proprii din cadrul CLSU—ului si a centrelor operative 
de aparare. 
-se dirijeaza fortele, materialele si mijloacele de aparare proprii in zonele 
afectate, iar in caz de necesitate se solicita suplimentarea acestora de la 
Centrul Operational al I.J.S. U. Galati si se actioneaza in punctele critice 
pentru: 

-suprainaltarea malurilor in functie de cotele maxime prognozate 
-realizarea unor lucrari de punere in siguranta, 

evacuarea preventiva a oamenilor si animalelor si punerea in siguranta a 
bunurilor din zonele afectate 
-se maresc debitele evacuate din amnajarile agropiscicole numai dupa 
primirea aprobarii de la Centrul operativ al S. G.A. GALA TI 
-se avertizeaza centrele operative situate in aval de amenaj arile 
agropiscicole cu privire la efectuarea manevrelor si a debitelor evacuate 
- supravegherea continua a digurilor avandu-se in vedere aparitia 
infiltratiilor, a fisurilor, siroirilor, prabusirilor, grifoanelor 
-se solicita la Centrul Operational al LJ.S. U. Galati declansarea 
sistemului de avertizare - alarmare sonora. 
-declanseaza sistemul de avertizare - alarmare (sirena sau alte) a populatiei 
si a obictivelor situate in zona de inf[uenta. 
-se intocmesc si se transmit la Centrul Operational al LJ.S. U. Galati si la 
Grupul de Suport Telinic 	rapoarte operative cu privire evolutia 
nivelurilor si debitelor, a pagubelor fizice inregistrate de inundatii si a 
masurilor intreprinse 

. 	. 	. c L S U 



FAZA 11 DE APARARE LA GHETURI 
Se vor aplica masurile prevazute la cota de inundatie, in plus: 
-se va interveni in zonele critice pentru asigurarea scurgerii apei in aval de 
ingramadirile de sloiuri 
PRAGUL DE AGRAVARE LA PRECIPITATII 
Se vor aplica masurile prevazute la cota de inundatie, in plus: 
-limiteaza extinderea deteriorarilor prin executarea unor lucrari provizorii 
-membrii comitetului se vor deplasa in zonele afectate, dispunind masuri 
operative si constatind efectele 

La primirea avertizării de atingere a COTEI DE PERICOL de la postul hidrometric 

4 

-se avertizeaza centrele operative situate in aval situate pe sectoarele de 
curs de apa cu privire la atingerea cotei de pericol. 
-se avertizeaza centrele operative si CLSU —urile situate in aval de 
arnenaj arile agro-piscicole cu privire la cresterea nivelului, fiind posibil a 
se inregistra deversarea baraj elor existand pericolul ruperii acestora. 
-se avertizeaza centrele operative si CLSU-urile situate in aval cu privire la 
starea tehnica a amenajarilor agropiscicole si posibila rupere prin deversare 
sau datorita avarierii acestora 
-se actioneaza in zonele critice ale digurilor amenajarilor agropiscicole cu 
forte si mijloce de interventie proprii si suplimentare pentru 
-se actioneaza in zonele critice ale digurilor amenajarilor agropiscicole cu 
forte si mijloce de de interventie proprii si suplimentare pentru reducerea la 
minim a avariilor produse de infiltratii, grifoane, scurgeri, depasiri ale 
coronamentului care pot conduce la ruperea digurilor 
-se solicita la Centrul Operational al I.J.S. U. Galati aprobarea deciziei de 
evacuare. 
-se actioneaza in continuare cu fortele, materialele si mijloacele de 
interventie pentru limitarea efectelor produse. 
-la primirea deciziei de evacuare de la Centrul Operational al I.J.S. U. 

C.L.S.U. 
Galati presedintele CLSU va proceda la: 
-evacuarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale in zonele dinainte 
stabilite 
-transportul victimelor 
-cazarea sinistratilor 
-aprovizionarea cu apa si alimente 
-asistenta sanitara a persoanelor afectate 
aplicarea masurilor sanitar - epidemice necesare 
-in caz de necesitate solicita la CJSU Galati ajutoare constand din 
medicamente, alimente, imbracaminte, lenjerie, apa potabila necesara 
persoanelor sinistrate 
FAZA A 111 A DE APARARE LA GHETURI 
Se vor aplica masurile prevazute la cota de pericol, in plus: 
-se va solicita la Centrul Operational al LJ.S. U 
• Galati interventia cu unitati specializate in folosirea explozibilor numai 
cu participarea Centrului 
Operativ al S.G.A. 
PRAGUL DE PERICOL METEOR ROSU PENTRU 
PRECIPITATII 
Se vor aplica masurile prevazute la cota de pericol, in plus: 
-localizeaza apele provenite din scurgerile de pe versanti si le dirijeaza in 
albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare 



La primirea inforinării de trecere a periadei de inundaţii,fenomene meteo periculoase 

C.L.S.U. 5 

Se actioneaza pentru: 
-evacuarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale in zonele dinainte 
stabilite 
-transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa si 
alimente, asistenta sanitara-veterinara, aplicarea masurilor sanitar-
epidemice necesare 
-evacuarea apelor din inundatii si baltiri 
-refacerea cailor de comunicatii, a podurilor, a liniilor de telecomunicati si 
de transport a energiei electrice 
-repunerea in functiune a obiectivelor socia1-economice afectate 
-sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea locuintelor proprietate 
personala,, avariate sau distruse 
-stabilirea pagubelor fizice si valorice 
-intocmeste si transmite ia Cenlrul Operational al I.J.S. U. Galati si la 
Grupul de Suport Telznic raport operativ cu privire la pagubele fizice 
produse si a masurilor intreprinse 
-in teiiiien de 30 zile intocmeste si transmite la Centrul Operational al 
I.J.S. U. Galati si la Grupul de Suport Telznicraport de sinteza 	cu privire 
la pagubele fizice si valorice 

Accident chiinic, nuclear, biologic 

La primirea avertizării despre producerii unui accident N.B.C. în care municipiul se află  pe urma 
norului radioactiv, biologic sau chimic, se execută  următoarele activităţi 

1 Introducerea alarmei chimice 

C.L.S.U. 

2 Înştiinţarea şi avertizarea populaţiei despre situaţia creată  

3 
Asigurarea protecţiei individuale a populaţiei privind folosirea mijloacelor 
de protecţie specia1e şi improvizate 

4 
Asigurarea protecţiei colective prin folosirea adăposturilor şi spaţiilor 
ermetizate 

5 
Asigurarea protecţiei surselor de apă, alimentelor şi bunurilor materia1e de 
strictă  necesitate 

6 Executarea cercetării şi a controlului de radiaţie, chimic şi biologic 
7 Introducerea restricţiilor de consum a apei, alimentelor şi furajelor 
8 Aplicarea măsurilor antiepidemice şi de profilaxie medicală  
9 Introducerea măsurilor de pază  şi ordine şi de combatere a panicii 

1 0 Evacuarea populaţiei (numai la ordin) 

1 1 

Pregătirea şi ducerea acţiunilor de intervenţie: 
- 	acordarea primului ajutor, transportul şi spitalizarea victimelor; 

. 	 . 	. 	. 	. 	. 
- 	decontaminarea populaţiei, animalelor şi terenului 
- 	colectarea , transportul şi depozitarea materialelor contaminate 

Toate institutiile 

12 Informarea Centrului Operaţional al I.S.U.J. şi C.J.S.U. asupra măsurilor 
luate şi a urmărilor produse L S U 

3 
Întocmirea şi transmiterea raportului sinteză  la Centrul Operaţional al 
I.S.U.J. şi C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului 



Accident chimic pe timpul transportului substanţelor periculoase 

La primirea infoiiiiaţiei despre producerea unui accident pe timpul transportului substanţelor 
periculoase (S.P.) cu mijloace auto sau pe calea ferată  în zona de responsabilitate se execută  

următoarelor activităţi 
Culegerea datelor şi informaţiilor despre accident; 
- 	timpul şi locul producerii accidentului; 
- 	tipul mijlocului de transport; 
- 	identificarea substanţelor periculoase (consultarea documentelor de 

transport, identificarea etichetelor şi indicatoarelor de avertizare 
înscrise pe autovehicul) 

- 	Evaluaiea pericolului (fisurar5e rezervor, răsturnare, împrăştiere pe • 
teren, degaj are gaze sau vapori, incendiu, explozii); 

- 	direcţia şi viteza vântului Qropagarea norului chimic); 
- 	detalii despre teren; 
- 	persoane, animale şi bunuri materiale în pericol 

C.L.S.U. 

2 

Inştiinţarea Centrului Operaţional al I.S.U.J. şi C.J.S.U. si a altor autorităţi 
publice cu atribuţii în domeniu: 
- 	Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
- 	Staţia Ambulanţa 
- 	Inspectoratul pentru Protecţia Mediului 
- 	Directia de Sanatate Publica şi Medicină  Preventivă  (Laboratorul de 

Toxicologie) 
- 	Inştiinţarea comunelor vecine 

C L S U 

3 

Măsuri de protecţie şi intervenţie ce trebuie întreprinse după  producerea 
accidentului: 
- 	delimitarea şi marcarea zonelor de răspimdere, pericol, evacuare; 
- 	stabilirea direcţiei de deplasare şi dimensiunile zonei de acţiune a 

norului toxic cu efecte periculoase; 
- 	informarea şi alarmarea populaţiei din zona de acţiune a norului toxic 

(dacă  este cazul); 
- 	introducerea restricţiilor de circulaţie în zonă  
- 	asigurarea protecţiei populaţiei prin izolare în locuinţă  cu etanşarea 

uşilor şi ferestrelor şi folosirea mijloacelor de protecţie antichimice C.L.S.U. 
individuale (M.C.G.) sau improvizate 

- 	evacuarea şi autoevacuarea temporară  a populaţie şi a animalelor din 
zona de acţiune a norului toxic (dacă  este cazul) 

- 	scoaterea vătămaţilor din zona accidentului (neutralizarea şi curăţirea 
zonei, ridicarea, îndepărtarea autovehiculului avariat, restabilirea 
circulaţiei, controlul şi supravegherea scăderii contaminării în zonă) 

ATENŢIE! 
- pentru neutralizarea şi împiedicarea răspândirii norului toxic, natura şi 
concentraţia substanţei pentru neutralizare se stabileşte de către specialişti 

4 
Întocmirea şi transmiterea reportului sinteză  Centrului Operaţional al 
I.S.U.j. şi C.J.S.U. 	în termen de 10 zile de la producerea evenimentului 

Incendiu 
La primirea informaţiei despre producerea unui incendiu de mari proporţii se execută  următoarele 

activităţi: 



1 

Întreruperea alimentării cu gaze şi energie electrică  în zona afectată  de 
incendiu 
Culegerea datelor şi informaţiilor despre incendiu, cauze probabile, 
împrejurări; 
Evaluarea pericolului 
Direcţia şi viteza vântului (propagarea incendiului) 
Persoane şi animale, bunuri materiale în pericol 

C.L.S.U. 

2 

Inştiinţarea Centrului Operaţional al I.S.U.J. şi C.J.S.U. şi a altor autorităţi 
publice cu atribuţii; 
- 	Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
- 	Inspectoratul pentru Protecţia Mediului 
- 	Inspectoratul Silvic 

C.L.S.U. 

3 

Măsuri de protecţie şi intervenţie ce trebuie întreprinse după  producerea 
incendiului: 
- 	stabiiirea direcţiei probabile de extindere a incendiului şi a dimensiunii 

zonei de intervenţie precum şi a direcţiei de deplasare a norului de fum; 
- 	infoiiiiarea şi alarmarea populaţiei din zona probabilă  de extindere a 

incendiului; 
- 	introducerea restricţiilor de circulaţie în zonă; 
- 	asigurarea protecţiei populaţiei pe urma norului de fum prin izolare în 

locuinţă  şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală  (M.C.G.) sau 
. 

improvizata; 
- 	evacuarea sau autoevacuarea temporară  a populaţiei, animalelor sau a 

bunurilor materiale din zona probabilă  de extindere a incendiului (dacă  
este cazul); 

- 	acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă  a răniţilor 
şi intoxicaţilor; 

- 	izolarea şi limitarea extinderii focului prin crearea de culoare de 
protecţie şi prin acţiuni de stingere 

Sectia de 
pompieri 

4 
Intocmirea şi transmiterea raportului sinteză  Centrului Operaţional al 
I.S.U.J. şi C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului 

L 
• • 

Epidemii 

1 Cercetarea şi delimitarea focarului 

C .L.S .U. 

2 Asigurare pazei şi ordinii şi introducerea restricţiilor de circulaţie 
3 Introducerea carantinei 
4 Asigurarea protecţiei populaţiei şi imunizarea prin vaccinare 
5 Aplicarea seroterapiei la contactaţi şi suspecţi şi izolarea lor 
6 Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea 
7 Asigurarea ajutorului medical şi tratamentului bolnavilor 
8 Arderea şi înhumarea cadavrelor la adâncimi corespunzătoare 

9 
Întocmirea şi transmiterea raportului sinteză  la Centrul Operaţional al 
I.S.U.J. şi C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului 

Epizootii 

1 Cercetarea şi delimitarea focarului 
2 Aplicarea măsurilor de izolare a animalelor suspecte şi bolnave 
3 Izolarea păşunilor unde s-a contactat infectarea 
4 Introducerea carantinei şi izolarea epizootică  



Introducerea măsurilor de circulaţie a animalelor, oamenilor, produselor de 
origine animală  şi furaj elor 

C.L.S.U. 

6 
Asigurarea regulilor sanitar-veterinare şi de zooigienă, observarea şi 
tratamentul animalelor bolnave 

7 Dezinfecţia, clezinsecţia şi deratizarea 
8 Ecarizarea ,inhumarea şi arderea animalelor decedate sau ucise 

9 
Intocmirea şi transmiterea raportului sinteză  la Centrul Operaţional al 
I.S.U.J. şi C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului 



Anexa 6 
Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a 

populaţiei în cazul evacuării 

SCHEMA DE ALARMARE LA DEZASTRE 

În cazul primirii infoiniaţiilor despre iminenţa producerii unei situaţii de urgenţă  ce 
afectează  municipiul Tecuci , Primarul ordonă  alaiiiiarea populaţiei prin sistemul de alarmare 
centralizat din punctul de comandă. 

PRIIMAR 
Lucian Grigor COSTIN 
(NUMELE şI PRENUMELE) 

VICEPRIMAR 
Oliwer Claudiu DRAGAN 
(NUMELE ŞI PRENUMELE) 

SECRETAR GENERAL 

George BORSAN 
(NUMELE ŞI PRENUMELE) 

BMSU 
Victor IFTIMJIE 

(NUMELE ŞI PRENUMELE) 

5,Skw 

INSTALATĂ  LA : POLICLINICĂ, 
str.1 Decembrie 1918,nr.34 

5,5kw 
INSTALATĂ  LA : BLOC 40 ,Sc.4, 
str.Gheorghe Petraşcu, nr. 1 6 

ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA : Drumuri Nationale 
str. 1 Decembrie 1 9 1 8 

ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA : ROMTELECOM 
B-dul Victoriei, nr.2 

INSTALATĂ  LA: CASA DE APĂ  
B-dul Victorie, nr.26 

INSTALATĂ  LA: OF.POŞTAL CFR SUD 
Str.M.Kogălniceanu,nr.63 



5,5 
INSTALATĂ  LA: ŞCOALA GEN. NR.7 
str.Ana Ipătescu ,nr. 1 6 (Bălcescu) 

4II 	ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA : BLOC C ,,Turn 
Str. 1 Decembrie 1918,nr.28 

ELECTRUNICA 
INSTALATĂ  LA: ŞCOALA GEN. NR.9 
str. Cocorăşti,nr.9 ( Cernicari) 

ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA: ŞCOALA GEN. NR.1 
str.Tecuciul Nou ,nr.75 

II 	ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA: CONSUM COOP 
str. M.Kogălniceanu ,nr.40 

5kw 
INSTALATĂ  LA: SC CONTEC SA 
str. 1 Decembrie 1918 ,nr.134 

3kw 
INSTALATĂ  LA: SC COMMET SA 
str. 1 Decembriel9l8 ,nr.144 

4I15) ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA: CIT SA 
Str. 1 Decembrie 1918 

3kw 
INSTALATĂ  LA: OBOR 
str. Cuza Vodă  ,nr. 1 04 

(Ii1 ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA: SPITAL TECUCI 
str.Costache Conachi,nr.3 5 

(Ij1 ELECTRONICA 
INSTALATĂ  LA : IIoteI Tecuci 
str. 1 Decembrie 1 9 1 8 

5kw 
INSTALATĂ  LA: SC VELPITAR SA 
str. M.Kogălniceanu ,nr.64 

3kw 
INSTALATĂ  LA: CUP -IJTL 
Str. 1 decembrie 1 9 1 8 

ELECTONICA 
INSTALATĂ  LA: BLOC 58 
Str. Gheorghe Petrascu,nr.38 



3kw 
INSTALATĂ  LA : Fam Bors 
Str.Horia ,nr.3 1 

INSTALATĂ  LA : Fam Talmaciu 
Str. Tecuciul Nou,nr.3 8 

Despre introducerea semnalului de alarmare pe teritoriul municipiului se va raporta imediat 
la Ixispectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,G-ral IEREMIA GRIGORESCU al jud ţu1ui GAJAŢI. 



Anexa 7 
Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă  

(seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.); 

1. Locuri (obiective) vulnerabile sau cu grad ridicat de pericol 

Nr. 
Crt 

Agentul economic Profil de 
activitate 

Adresa Nr. 
telefon 

Obs. 

1 SC CONTEC FOODS Alimentatie 
publica 

Str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 1 34 

820007 

2 SC APA CANAL SA Utilităţi 
publice 

Str.13 Septembrie,nr.6 820312 

3 SC VELPITAR SA Panificaţie Str.M.Kogălniceanu, 
nr.45 

820026 

4 SC TELEKOM SA Comunicaţii Str. 1 Decembrie 1 9 1 8, 
nr. 70 

8 1 7499 

5 SPITAL MUNICIPAL Medical Str.Costace 
Conache.nr.26 

81 1608 

6 ELECTRICA SA Furnizare 
energie 
electică  

Str.13 Septembrie,nr.5 820160 

7 Agent economic tip 
PECO 

Distributie 
carburanti 

• 2. Obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă  (seism, inundaţie, 
alunecarede teren, accident tebnologic etc.) sunt prezentate in capitolul Analiza riscurilor 

Anexa 8. Planuri şi proceduri cle intervenţie 

-PLANUL DE APARARE IMPOTRIVA 1NTJNDATIILOR ,GHETURILOR, 
ACCIDENTELOR LA CONSTRUCTII HIDROTEBNICE SI POLUARILOR ACCIDENTALE 
IN MIJNICIPIUL TECUCI; 

-PLANUL DE PROTECTIE SI NTERVENTIE IN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC 
DEOSEBIT DE GRAV PE CAI DE COMUNICATIE RUTIERE SAU FEROVIARE AL 
MUNICIPIULUI TECUCI; 

-PLANUL DE EVACUARE IN CAZ DE URGENTA AL MIJNICIPIULUI TECUCI 

- PLANUL DE APARARE LA RISC SEISMIC IN MUNICIPIULTECUCI 



GRUP SUPORT TEHNIC 7 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate de 

pizootii,contaminari,radioactive,chimice,bacteorol 
ogice a produselor vegetale si animale. 
-Sef grup: Directia Sanitar Veterinara si pentru 
Siguranta Alimentelor 

-, 	GRUP SUPORT TEHNIC 3 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate de 

caderi de grindina,seceta pedologice,ingheturi 
timpurii sau tarzii,temperaturi maxime extreme 
-Sef grup : Directia pentru agricultura 

GRUP SUPORT TEIINIC 5 
Pentru gestionarea sit de urg. In caz de 

dezastre si epidemii 
-Sef grup: Directia de sanatate publica a judetului 
Galati 

GRUP SUPORT TEHNIC 9 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate de 

incendii in masa 
-Sef grup: ISUJ Galati 

GRUP SUPORT TEHNIC 11 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate de 

cutremure si / sau alunecari de teren 
-Sef grup: Inspectoratul judetean de constructii 
Galati 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă  Tecuci 

Permanenţă  la Sediul Primăriei 
Tel: 811987 
Fax: 816054 

Anexa nr.9 
SCHEMA FLUXULULUI INFORMAŢIONAL -DECIZIONAL 

  

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  GALATI 

A 	  

   

     

    

,r 

   

       

  

CENTRUL OPERATIONAL ISUJ 

   

GRUP SIJPORT TEHNIC 1 
Pentru gestionarea sit .de urg. Generate de 

inundatii,fenornene meteorologice periculoase, 
accidente la coristructiile hidrotehnice si poluarii 
accidentale. 
- 	Sef grup Sistemul de gospodarire a apelor 

Galati 

GRUP SUPORT TEHI[IC 2 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate de 

fenomene meteo-etmosferice specifice sezonului de 
iarna(ninsori abundente,furtuni si viscole,depuneri 
de gheata,chiciura,polei,temperaturi minime 
extreme). 
- Sef grup : Prefect 

l 	GRUP SUPORT TEIINIC 4 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate de 

accidente pe caile de comunicatie 
-Sefgrup: Inspectoratul de Politie ajudetului 
Galati 

GRUP SUPORT TEHNIC 6 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate 

j

de accidente nucleare,caderi de obiecte cosmice 
si protectia mediului. 
-Sef grup: Garnizoana Galati 

GRUP SUPORT TEHNIC 8 
Pentru gestionarea sit de urg. Generate de 

explozii mari la suprafata si in subteran,accidente 
chimice si avarii deosebit de grave la conducte 
magistrale si urbane 
-Sef grup: Distrigaz sud retele SRL Bucuresti - 
punet de lucru Galati 

GRUP SUPORT TEHNIC 10 
Pentru managementul situatiilor de urgenta 

in domeniul comunicatiilor si tebnologiei 
informatiilor 
-Sefgrup: SC TELEKOM ROMANIA- Centru 
operatiuni GL-BR-VN 



Anexa 1 O. Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă  şi dotarea acestora- sunt prezentate in 
capitolul Analiza riscurilor si in Planul de evacuare 

Anexa 1 1. Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor - Se planifica anual in Planului unic cu principalele 
activitati si in Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 

Anexa 12. Planuri si Rapoarte de informare şi analiză  si periodicitatea teiiiienelor de prezentare: 
a) Planul de activitate al comitetniui local pentru sitatii de urgenta - anual 

b) Planurile Asigurări cu resurse umane, financiare şi materiale, anual 

c) Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă  - anual se avizează  de 
inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 	G-ral Ieremia 
Grigorescu al Judeţului Galaţi şi se aprobă  prin dispoziţie a preşedintelui 
comitetului local pentru situaţii de urgenţă; 

d) Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire in domeniul situatiilor de 
urgenta a personalului propriu şi coordonat - semestrial 

e) Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă  - anual. 

f) Planul de muncă  lunar - se aprobă  la sfârşitul lunii, pentru luna următoare, de 
către preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă ; 

g) Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor 
de urgenta la gospodariile populatiei,institutiilor publice si operatorilor 
economici din subordinea consiliului local; 

h) Graficul de control si graficul de informare publica 

g) Documentele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă  - pentru activităţile 
conduse nemijlocit. 

Anexa 1 3. Protocoale de colaborare cu instituţii siniilare din ţările cu care există  graniţe comune, în 
cazul producerii unor situaţii de urgenţă, după  caz - Nu este cazul 

Anexa 1 4. Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul 
cum se acoperă  deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la Comitetul pentru situaţii de 
urgenţă  ierarhic superior etc.- Se asigura anual prin bugetul de venituri si cheltuieli 



Anexa 15 

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ  

TERMENI UTILIZAŢI 
- CRIZA - o situaţie de nivel naţional sau internaţional, care ameninţă  iminent valori 

materiale şi/sau morale, interese sau scopuri prioritare pentru una sau mai multe naţiuni, dintr- o 
arie geografcă  dată. 

- SITUAŢIE DE URGENŢA - eveniment excepţional, cu caracter nournilitar, 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. 

- HAZARD - eveniment ameninţător care reprezintă  probabilitatea de apariţie într-o anumită  
perioadă  a unui fenomen potenţial dăunător pentrn om, bunuri şi mediu. 

- RISC - un eveniment potenţial care dacă  se produce cauzează  pierderi, suferinţe, 
distrugeri, etc... 

- FACTOR DE RISC - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelasi 
timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; 

- TIP DE RISC - incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau 
prăbusiri 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, eşecu1 serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave sau 
evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici. 

- INCENDIU - Arderea autoîntreţinută, care se desfasoară  fără  control în timp şi spaţiu care 
produce pierderi de vieţi omeneşti şi de pagube materiale şi care necesită  o intervenţie organizată  în 
scopul întreruperii procesului de ardere. 

- CAUZA UNUI NCENDIU- Suma factorilor care concură  la iniţierea incendiului, care 
constă, de regu1ă, în sursa de aprindere, mijlocu1 care a produs aprinderea, primu1 materia1 care s-a 
aprins, precum si împrejurările determinante care au dus la izbucnirea acestuia. 

- NTERVENŢIA N CAZ DE INCENDIU - Ansamblul măsurilor organizatorice necesare 
stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi 
utilizate pentru evacuarea şi salvarea persoanelor si animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, 
precum şi pentru stingerea incendiilor. 

- PERICOL IMINENT DE NCENDIU- O situaţie creată  de acumularea factorilor care 
concură  la iniţierea incendiu1ui, declanşarea acestuia fiind posibilă  în orice moment. 

- ST1NGEREA INCENDIILOR-Tota1itatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesu1ui 
de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice. 

- PREVENIRE INCENDIILOR —Totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării 
incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a 
securităţii echipelor de intervenţie. 

- OBLIGAŢIILE UNEI PERSOANE CARE OBSERVĂ  UN NCENDIU- Persoana care 
observă  un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau 
poliţia şi să  ia măsuri, după  posibilităţile sale pentru Iimitarea şi stingerea incendiului. 

- PREANTIMPINAREA PRODUCERII UNUI 1NCENDIU- Izbucnirea unui incendiu la 
gospodăriile cetăţenesti sau operator economic poate fi preîntâmpinată  dacă  sunt respectate regulile 
şi măsurile de prevenire a incendiilor. 

- INCENDIILE DE PĂDURE ŞI MODUL LOR DE MANIFESTARE- Un incendiu produs 
la pădure poate lua diferite forme, fiecare fiind condiţionat de caracteristicile vegetaţiei şi conditiile 
climatice. Astfel se disting: 

-incendii de sol, care arde materia organică  conţinută  în litieră, humus sau turbă; viteza mică  



de propagare; 
-incendii 
-incendii 

de incendiu; ele 
ridicată. Sunt cu 
1emnos mai usca 

de litieră, în care arde vegetaţia de talie joasă; ele se propagă  prin radiaţie; 
de coronament, în care arde partea superioară  a arborilor şi se formează  o coroană  
eliberează  în general mari cantităţi de caldură, iar viteza de propagare este foarte 
atât mai intense şi dificil de controlat cu cât vântul este mai puternic iar materialul 
t. 

- RISCURILE INCENDIILOR DE PĂDURE —Prin efectele sale, incendiul este un factor de 
distrugere atât pentru oameni şi activităţile lor cât şi pentru mediu. 

- ACTIVITAŢI DE AMENAJARE A PADURII- Amenajarea pădurii consta între altele în 
crearea de intreruperi ale rnasei lemnoase, prin zone tampon,ceea ce permite reducerea riscului de 
propagare a incendiului. 

- CURAŢAREA este o operaţie ce constă  în tăierea,parcelarea sau arderea vegetaţiei de la 
marginea zonelor locuite,căilor de comunicaţie si pe zonele tampon. 

- PREVEZIUNEA- constă  în controlarea zilnică  a parametrilor ce pot concura la producerea 
incendiilor,în. principal pe timpul perioadelor cele mai critice ale anului. Condiţiile hidro-
meteorologice, precum si starea vegetaţiei, sunt permanent supravegheate, nu doar pentru a 
determina situaţiile în care riscul este cel mai ridicat, dar si pentru a mobiliza preventiv forţele de 
intervenţie necesare în caz de incendiu. 

- PREVENIREA- constă  în punerea în practică  a unei politici globale de amenajare si 
întreţinere a spaţiului forestier si rural din vecinătate. Ea impune măsuri de protecţie a oamenilor si 
de revenire a incendiilor care trebuie luate de administraţie. 

- STARE DE ALERTA - se referă  la punerea de îndată  în aplicare a planurilor de acţiuni si 
măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare si înlăturare a consecinţelor situaţiei de 
urgenţă. 

- EVACUARE - măsură  de protecţie luată  în cazul ameninţării iminente, stării de alertă  ori 
producerii unei situaţii de urgenţă  si care constă  în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi 
afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de 
populaţie ori bunuri si dispunerea acestora în zone si localităţi care asigură  condiţii de protecţie a 
persoanelor, bunurilor si valorilor,de funcţionare a instituţiilor publice si agenţilor economici. 

-1NSTINŢARE - activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa 
producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei 
publice centrale sau locale, după  caz, în scopul evitării surprinderii si al realizării măsurilor de 
protecţie; 

- AVERTIZARE - aducerea la cunoştinţă  populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa 
produeerii sau producerea unor dezastre; 

- PREALARMARE - transmiterea mesaj elor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre 
probabilitatea producerii unui atac aerian; 

- ALARMARE - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre 
iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian; 

- ADĂPOSTIRE - măsură  specifică  de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a 
valorilor culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare şi al situaţiilor de urgenţă, 
împotriva efectelor acestora. 

ADĂPOST DE PROTECŢIE CIVILĂ  - spaţiu special amenajat pentru protecţie în situaţii 
specifice, proiectate, executate, dotate, echipate şi autorizate potrivit unor norme şi instrucţiuni 
tehriice. 

- ASANARE - ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea 
muniţiei neexplodate şi dezafectarea terenurilor, altele decât poligoanele de trageri ale structurilor 
de apărare, ordine publică  şi securitate naţională. 

- ALUNECARE DE TEREN - deplasarea rocilor care formează  versanţi ale munţilor 
(dealurilor), pantele unor lucrări de hidroamelioraţii sau a unor lucrări de îmbunătăţiri funciare. 
Alunecarea se poate produce de-a lungul pantei sau lateral, ca urmare a unor fenomene naturale 



(ploi torenţiale, prăbuşiri ale unor grote, eroziuni puternice, cutremur de păn-iânt), sau chiar ca 
urrnare a unor activităţi umane. 

- CUTREMUR DE PAMANT - ruptură  brutală  a rocilor din scoarţa terestră, datorată  
mişcării plăcilor tectonice, care generează  o mişcare vibratorie a solului ce poate duce la victime 
umane şi distrugeri materiale. 

- INTJNDAŢIE - acoperirea solului cu o cantitate mare de apă  datorată  revărsării apelor 
curgătoare sau foiiiiării unor torente ca urmare a unor ploi abundente, topirii rapide a zăpezii, 
blocării cursurilor de apă  de către gheţuri. 

- EPIDEMIE - răspândirea în proporţii de masă  în timp relative scurt a unei boli 
transmisibile •la oameni, determinând slăbirea stării de sănătate a populaţiei şi perturbarea 
activităţilor economice, sociale şi de altă  natură. 

- EPIZOOTIE - răspândirea în proporţii de masă  în rândul animalelor, a unor boli infecto-
contagioase, unele din acestea putând fi transmise şi la oameni prin contactul direct cu animalele 
bolnave sau prin consumul de produse de origine animală  contaminate. 

ZOONOZA - boa]ă  transmisă  de la animale la oameni. 

1 REGULI DE PREGĂTIRE, PROTECŢIE, COMPORTARE ŞI ACŢIIJNE A 
POPULAŢIEI ÎN CAZ DE NCENDIU 

1.1. REGULI ŞI MĂSURI P.s.I. CE TREBUIE RESPECTATE LA EXPLOATAREA 
NSTALAŢIILOR ŞI CONSUMATORILOR ELECTRICI. 

- nu trageţi de cabluri pentru debranşarea unui aparat electric, acesta se poate deteriora 
devenind o sursă  de incendiu. 

- nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă, etc) în apropierea 
unei linii electrice aeriene, aceasta duce adesea la accidente mortale; 

- nu utilizaţi aparate electrice cu mâinile ude, riscaţi să  vă  electrocutaţi şi să  suferiţi arsuri. 
- nu folosiţi prize multiple, adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există  riscul 

producerii unui incendiu; 
- pentru remedierea deficienţelor apelaţi la specialişti; 
- tablourile electrice de distribuţie se vor amplasa în zone uşor accesibile personalului de 

specia1itate pentru întreţinere şi în locuri ferite de deteriorări mecanice, infîltraţii pluviale, etc.; 
- tablourile electrice şi celelalte aparate şi echipamente electrice individuale amplasate în 

încăperi, vor fi prevăzute cu carcase de protecţie; 
- montarea cablurilor, siguranţelor, ciemelor, conductoarelor şi tablourilor direct pe 

elementele de construcţie combustibile nu este admisă; 
- folosirea instalaţiilor electrice provizorii nu este admisă, excepţie făcând alimentarea cu 

energie electrică, în cazul executării unor reparaţii urgente. Instalaţiile improvizate sunt interzise; 
- corpurile de iluminat nu se vor suspenda direct de conductoarele care le a1imentează  cu 

energie electrică, ele se vor fixa pe plafon cu cr1ige sau de perete prin console; 
- întreruperea şi deschiderea circuitelor electrice se vor realiza numai prin intermediul 

întrerupătoarelor; 
- este interzis să  se folosească  aparate electrice defecte sau cu improvizaţii, conductoare 

neizolate, prize sau întrerupătoare defecte, doze de derivatie fără  capace, etc.; 
• - se interzice folosirea sigurantelor electrice improvizate în tablourile de distributie precum 

si suprasolicitarea circuitelor de iluminat si fortă; 
- executarea, întretinerea sau modificarea instalatiilor electrice se vor efectua numai de către 

persoane autorizate; 
- nu este permis să  fie lăsate sub tensiune, fară  supraveghere, aparatele electrice; 
- nu se vor poza instalatii electrice în podul constructiilor. 

1.2. REGULI S1 MĂSURI DE PSI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN EXPLOATAREA 
COSURILOR DE FUM 



- cosurile de fum vor fi periodic verificate, curatate si reparate de către personal specializat. 

1.3. REGULI SI MĂSURI DE PSI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN EXPLOATAREA 
MIJLOACELOR DE ÎNCĂLZIRE CU SI FĂRĂ  ACUMULARE DE CALDURĂ. 

L1La exploatarea sobelor cu sau fără  acumulare de căldură  se vor respecta următoarele 
reguli: 

L1în fata focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai putin de 1,25 m; 
Lldepozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la o distantă  de 1 m fată  de 

sobele fără  acumulare de căldură  si 0.5 rn fată  de sobele cu acumulare de căldură; 
Llîn fata usitei de alimentare, pardoseala combustibilă  se protejează  cu o bucată  de tablă  

metalică, având dimensiunile de 70x50 cm; 
Llînainte de utilizare, sobele de încălzit si cosurile de fum se vor verifica si repara; 
Llcenusa se va evacua periodic, într-un Ioc stabilit si amenajat în acest scop, numai după  ce 

se vor stinge resturile de jar; 
L1cosurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe distanta cuprinsă  în podul clădirii, 

asigurându-se o izolare corespunzătoare a cosurilor fată  de materialele combustibile ale elementelor 
de constructie; 
Pe timpul exploatării sobelor se interzice: 

L1uscarea pe sobe a hainelor sau a altor materiale combustibile; 
L1 depozitarea materialelor combustibile deasupra sau lângă  sobă; 
L1 folosirea lernnelor mai lungi decât vatra focarului; 
L1utilizarea sobelor fără  usite la focare si cenusare; 
L1aprinderea focului în sobe cu benzină  sau petrol; 
L1lăsarea nesupravegheată  a focului sau la îndemâna copiilor; 
L1 supraâncălzirea sobelor în timpul exploatării. 

La sobele fără  acumulare de căldură  se vor respecta în plus: 
L1 evitarea amplasării sobelor pe pardoseli combustibile; 
L1 la sobele cu înăltimea picioarelor de minim 25 cm, pardoseala combustibilă  de sub aceasta 

se protejează  printr-un strat izolator de cărămidă  plină  având grosimea de 6 cm, postament ce 
trebuie să  depăsească  perimetrul sobei cu 25 de cm, stratul izolat se va realiza astfel: două  rânduri 
de azbest si unul din tablă  metalică, patru rânduri de cărămidă  (pe lat) cu mortar de argilă. 
La sobele cu acumulare de căldură  se vor mai avea în vedere următoarele: 

L1 protej area tavanelor combustibile prin tencuire sau acoperire cu un strat de azbest si tablă  
ce vor depăsi perimetrul sobei cu cel putin 1 5 cm; 

L1 atunci când peretii încăperilor sunt executati din materiale combustibile, portiunea de 
perete de lângă  sobă  se va face din zidărie care va depăsi marginile sobei cu minimum 50 cm pe 
toate directiile; 

1 .4. INTERZICEREA FUMATULUI 
Utilizati o scrumieră  potrivită, grea, care să  nu se răstoarne usor si care să  fie confectionată  

dintr-un material care nu ia foc. In scrumieră  se recomandă  să  puneti putină  apă, care va favoriza 
stingerea rapidă  a resturilor de tigări. 

Aveti grijă  în mod special atunci când sunteti obosit, când luati sornnifere sau când ati 
consumat alcool. Este foarte probabil să  adormiti în aceste conditii, fără  să  vă  dati seama că  tigara 
durnneavoastră  este încă  aprinsă. 

Stingeti tigara în scrumieră  - niciodată  în cosul de gunoi - si nu lăsati scrumul sau tigara să  
ardă  în scrumieră. Se recomandă  să  puneti putină  apă  în aceasta pentru a favoriza stingerea rapidă  a 
resturilor de tigări. 



Atunci când stingeti tigara, asigurati-vă  că  ati stins-o cu adevărat. Mucurile de tigară  
incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil si astfel poate lua foc 
întreaga casă. 

In fiecare an mor copii care provoacă  incendii cu ajutorul tigărilor, chibriturilor sau 
brichetelor, lucruri care nu ar trebui să  fie la dispozitia lor. Păstrati aceste obiecte în locuri de unde 
copiii nu le pot lua! 

ATENTIE LA FUM4T! POATE FII ORICAND CA UZA UNUI INCENDIU CU URM4RI GRA VE 

1.5. PREVENIREA JOCULUI COPIILOR CU FOCUL 
- pastrarea chibriturilor, brichetelor si a altor surse de foc in locuri in care copii nu au acces; 
- nu lasati copii singuri in casa cu sobe, plite, radiatoare si alte aparate electrice sub tensiune; 
- purtarea discuNiilpr cu copiii în legatura cu focul explicindu-le cu rabdare pericolul pe care 

acesta il reprezinta pentru viata lor. 

1.6. PREANTAMPINAREA IZBUCNIRII INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE 
CETĂTENESTI, ATIJNCI CÂND SE FOLOSESTE FOCUL DESCHIS 

- se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol în spatii cu 
pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri) si explozie (în 
apropierea buteliilor de aragaz, instalatiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitati produse 
petroliere) cât si la executarea lucrărilor agricole (lanuri de cereale); 

- este interzisă  folosirea flacării pentru verificarea etanseitătii buteliei; 
- orice foc, fie în interiorul gospodăriei sau exteriorul acesteia -trebuie suprevegheat; 
- utilizarea focului deschis pe timp de vânt si în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie 

este interzisă; 
- este interzisă  executarea focului deschis la o distantă  mai mică  de 1 00 m fată  de fondul 

forestier; 
- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populatiei se face numai în 

locuri amenajate, la distante de sigurantă  fată  de constructii, depozite, culturi agricole, păduri, 
plantatii sau alte vecinătăti; 

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la vecinătăti, asigurându-se supravegherea permanentă  a arderii, 
precum si stingereajarului după  terminarea activitătii; 

- se vor lua măsuri pentru prevenirea j ocului copiilor cu focul în conditii si în locuri în care 
se pot produce incendii, aceasta obligaNie revine persoanelor care răspund, potrivit legii, de 
cresterea, educarea si îngrijirea copiilor. 

1.7. REGULI SI MĂSURI DE P.S.I. CE TREBUIE RESPECTATE LA BUTELIILE DE 
ARAGAZ SI APARATELE DE UZ CASNIC 

- este interzis a se mânui si transporta buteliile de gaze petroliere lichefiate, fără  luarea 
măsurilor de protectie împotriva lovirii, căderii si deformării lor; 

- buteliile de aragaz nu se vor folosi fără  regulator de presiune, cu garnituri deteriorate sau 
cu furtunul de cauciuc cu porozităti, crăpături sau fără  coliere de fixare a capetelor acestora; 

- încercarea etanseitătii nu se face cu flacără  deschisă. Aceasta se va executa numai cu 
emulsie de săpun si apă; 

- buteliile cu gaze petroliere lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de caldură  sau 
sub actiunea directă  a razelor solare. Distanta dintre buteliile de aragaz si surse radiante termic va fi 
de minimum 1 m iar fată  de surse de căldură  cu f[acără  deschisă  de cel putin 2 m. 

- este interzisă  folosirea buteliilor cu g.p.1. în pozitie culcată  sau înclinată; ele vor fi utilizate 
numai în pozitie verticală; de asemenea nu este permisă  încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în 
cazul folosirii gazelor lichefiate se face respectând principiul gaz pe f1acară ; 



- este interzisă  transvazarea gazului din butelii în orice alt recipient. De asemenea este 
interzisă  folosirea de butelii neomologate (artizanale); 

- lămpile de iluminat si de gătit cu petrol lampant trebuie să  fie în stare bună, rezervorul să  
nu prezinte fisuri si să  nu aibă  scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să  se facă  numai când lămpile 
sunt stinse; 

- nu este permis să  fie lăsat sub tensiune, fară  supraveghere, nici un fel de aparat electric; 
- fierul de călcat va fi asezat pe timpul folosirii pe suport incombustibil de sârmă, din 

cărămidă, etc. 

1.8. REGULI SI MĂsuRI DE P.S.I. CE TREBUIE RESPECTATE LA AFUMĂTORI 
se va interzice folosirea afumatoarelor improvizate sau amplasarea acestora in magazii, 

suri, remize,poduri sau linga materiale combustibile.Afumatoarele se confectioneaza din zidarii din 
caramida si materiale incombustibile si se vor amplasa la distante de siguranta fata de celelante 
gospodarii pentru a nu produce un incendiiu. 

1.9. REGULI SI MĂSURI DE P.S.I. CE TREBUIE RESPECTATE LA ADĂPOSTURILE DE 
ANIMALE SI DEPOZITELE DE FURAJE 

La Adăposturi de animale 
[Este interzis a se intra în grajduri si în alte adăposturi cu lumânări, chibrituri 

aprinse sau lămpi de iluminat cu petrol (neomologate); 
In cazul iluminatului electric, nu este permisă  folosirea instalatiilor improvizate sau 

cu defectiuni la care se pot produce scurtcircuite sau f[ame electrice; 
Usile graj durilor vor fi construite fără  praguri si se vor deschide spre exterior. Nu 

este permisă  blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale; 
[lIn grajduri si fânare sunt interzise fumatul si utilizarea focului deschis; 
L]Mentinerea curăteniei permanente în jurul grajdurilor, înlăturarea paielor, 

vegetatiei uscate si a altor deseuri combustibile sunt obligatorii; 
L]In cazul folosirii unor mijloace de încălzit, alimentarea acestora se va face din 

exterior; 
L] Se interzice depozitarea materialelor inf[amabile în adăposturile de animale si 

păsări; 
L] L] Când nu există  iluminat electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor de 

vânt, numai în timpul cât personalul desfăsoară  activităNi în interiorul acestora. 

La Depozite defuraje 
LI Amplasarea depozitelor de furaj e si plante tehnice se va face la distante de sigurantă  fată  

de 
vecinătăti, astfel încât eventualele incendii să  nu se propage la acestea. Masura constituie o 
recomandare pentru toate persoanele f[zice si juridice; 

L] Terenurile destinate pentru depozite vor fi curătate de vegetatie uscată, care va fi colectată  
si distrusă  în locuri specia1 amenajate; 

L]Terenurile destinate depozitării permanente a furajelor, amplasate în afara gospodăriei, vor 
fi împrejmuite; 

LIEste interzisă  depozitarea furajelor sub retele electrice, în imediata apropiere a căilor 
ferate, cu precădere a celor electrificate, precum si în apropierea pădurilor, plantatiilor sau culturilor 
agricole; 

L] Sunt interzise fumatul si focul deschis, precum si întrebuintarea diverselor mijloace de 
iluminat cu f[acără  deschisă  în incinta depozitelor de furaj e; 

L] Se interzice jocul copiilor în apropierea depozitelor de furaje. 



1.10. REGULI sI MĂSURI DE P.S.I. CE TREBUIE RESPECTATE PENTRU ARI-IIVE SI 
BIBLIOTECI 

L1 Sptiile de depozitare a arhivei, precum si fondul special al bibliotecilor, se amenaj ează  în 
încăperi separate de restul clădirii, prin elemente de constructie rezistente la foc; 

L]Prin peretii depozitelor, bibliotecilor si arhivelor se interzice trecerea cosurilor si canalelor 
de fum; 

L Între corpurile de iluminat electric cu incandescenta si materiale combustibile trebuie să  se 
asigure o distantă  de cel putin 60 cm; 

L1 Rafturile, rastelele trebuie să  fie confectionate din materiale incombustibile; când sunt 
folosite materiale combustibi1e se va asigura teiiiioprotectia acestora, conform noiiiiativelor de 
specialitate în vigoare, de asemenea acestea se vor asigura împotriva căderilor accidentale; 

L1In sălile de lectură  si arhive se interzice: 
- folosirea focului deschis si fumatului; 
- depozitarea lichidelor combustibile; 
- amplasarea tablourilor de distributie a energiei electrice. 

L1 Hârtia, cărtile si documentele de arhivă  se vor depozita în ordine pe rafturi, asigurându-se 
posibilitatea de interventie si evacuare în caz de incendiu; 

L1 La depozitarea hârtiei, cărtilor sau materialelor arhivistice în rafturi, se va avea în vedere 
păstrarea distantelor de sigurantă  fată  de instalatiile si sistemele de încălzire si electrice, conform 
prevederilor normelor în vigoare; 

L1 Corpurile de iluminat din depozitele de hârtie, arhive, biblioteci, etc. vor fi prevăzute cu 
globuri de sticlă  si după  caz acestea vor avea montate grătare de protectie. 

LA TERMINAREA PROGRAMULUI DE LUCRU SE VA ÎNTRERUPE ALIMENTAREA CU 
ENERGIE 

ELECTRICĂ. 
Este o tragedie atunci când un incendiu lasă  în urma lui victime din rândul copiilor. Acest 

lucru este determinat de faptul că  adultii nu-i învată  si/sau nu supraveghează  suficient copiii, acestia 
nestiind cum să  procedeze în cazul izbucnirii unui incendiu. 

Ţinând seama de sfaturile descrise în acest ghid, veti reusi să  vă  păstrati familia în sigurantă. 
Copiii sunt foarte curiosi când vine vorba de foc si flăcări. De aceea, este esential să-i avertizaNi în 
ceea ce priveste jocul cu focul si să  îi faceti să  înteleagă  că  focul poate scăpa usor de sub control. 
Nu evitati să  discutati cu copiii despre aceste probleme sub pretextul că  acest lucru ar putea să-i 
sperie. Dacă  un incendiu izbucneste atunci când prin preajmă  nu este nici un adult, copilul trebuie 
să  stie exact cum să  procedeze. 

EDUCAREA COPIILOR PRIVIND JOCUL COPIILOR CU FOCUL 

Cea mai bună  modalitate de a vă  educa copiii în această  privintă  este prin exemplificare. 
Faceti în asa fel încât copiii să  observe atenNia pe care o manifestaNi atunci când gătiNi, când 
aprindeNi lumânări sau când executati alte activităti cu pericol de incendiu. 

Determinati-vă  copiii să  vă  spună  atunci când găsesc chibrititri sau brichete. 
Stimulati copiii mai mari să  învete corect modul de actiune când se foloseste focul (de 

exemplu aprinderea unui foc în sobă, a aragazului sau a unei lurnânări). Toate acestea trebuie să  se 
desfasoare la început sub atenta supraveghere a unui adult. 

Explicati adolescentilor riscul aparitiei unui incendiu în cazul fumatului în locuri interzise; 
chiar dacă  unii nu fumează, pot participa la petreceri unde se fumează. 

Lumânările sunt adesea folosite de adolescenti, astfel că  acestia trebuie educati în ceea ce 
priveste utilizarea lor. 



FACETI-VA APARTAMENTUL SIGUR PENTRU COPII 

L1Un copil poate initia un incendiu în câteva momente, dar acest lucru se poate întâmpla 
numai atunci când copilul are si mijloacele necesare. 

L]Nu lăsati niciodată  copiii singuri în bucătărie atunci când gătiti si nu-i lăsati să  se joace 
lângă  plită  sau cuptor. 

L1Nu vă  lăsati copiii nesupraveheati în locuri cu pericol de incendiu. 
L]Păstrati brichetele si chîbriturile în locuri unde nu se văd si în care nu pot ajunge copiii. 
L1Păstrati lumânările în locuri în care nu au acces copiii. 
L1 Amplasati aparatele de încălzire în locuri speciale, unde nu pot fi răsturnate sau lovite de 

copiii. 
L1 Folositi prize cu protectie împotriva introducerii accidentale a altor obiecte decât aparatele 

electrice. 

NVATATI-VA COPII CUM SA SE COMPORTE IN CAZUL IZBUCNIRII UNUI NCENDIU 

Sfaturi pentru cei mici: 
- Dacă  observi flăcări si fum anuntă  imediat pe părinti sau pe cei dinjurul tău. 
- Iesi afară  din apartament cât mai urgent posibil. Mergi la unul din vecini si roagă-1 să  sune 

la 112. 
- Ajută-ti si frătiorii sau prietenii de joacă  mai mici pe timpul evacuării din clădire. 
- Nu folosi niciodată  liftul la evacuarea din clădire. 
- Dacă  este mult fum, atunci înaintează  în genunchî, deoarece la nivelul podelei este mai 

putin fum. 
- Nu te ascunde în dulap sau sub pat. Trebuie doar să  iesi afară  si să-i alertezi pe cei din jur. 
- In cazul în care calea de evacuare este blocată  atunci deplasează-te într-o cameră  care are 

fereastră. Pune pături, cârpe sau alte materiale textile umede la baza de jos a usii pentru a împiedica 
pătrunderea fumului si gazelor. 

- Dacă  ai un telefon în cameră, sună  la 1 1 2. Dacă  nu ai telefon în cameră, atunci deschide 
fereastra si strigă  după  ajutor. 

- Nu te întoarce înapoi în clădire, nici măcar pentru animalele sau jucăriile tale preferate. - --
- Viata ta e mai valoroasă! 

REGULI DE PREVENIRE A NCENDIILOR PENTRU COPII 

Focul nu este pentru j oacă  - poate oricând să  scape de sub control. 
L]Nu te juca cu lumînări aprinse. 
L1Nu trage de conductorii electrici sau de prize. 
LINu atinge cratitele care sunt la foc pe aragaz. 
L1Nu tejuca în preajma aragazului si nu lăsajucăriile în imediata apropiere a acestuia. 
L1Nu pune pe radiatoare sau pe lămpi, diverse haine, cârpe sau alte lucruri care pot lua foc. 
L1Nu te juca niciodată  cu brichetele sau chibriturile. Dacă  găsesti brichete si chibrituri dă-le 

unei persoane adulte. 
L1 Foloseste aparatele electrocasnice doar în prezenta adultilor. Ele pot provoca arsuri (fierul 

de călcat, resoul, fierbătorul) sau pot conduce la incendii dacă  nu esti atent (fierul de călcat încins 
uitat pe tesături). 

L1Nu încerca singur acasă  experimentele pe care profesorul ti le-a arătat în clasă  ori actiuni 
cu focul pe care le-ai văzut la televizor. 



LINu te juca la priză. Există  riscul să  te electrocutezi. Dacă  totusi trebuie să  scoti un aparat 
electric din priză, în nici un caz să  nu tragi de cablu sau să  folosesti mâinile ude, ci cu o mână  vei 
tine bine de priză, iar cu cealaltă  vei trage stecherul. 

LlCopiii sunt curiosi în ceea ce priveste focul. Unii pot privi ca .o distractie punerea în 
pericol a vietii lor si pe a altora. 

LlArsonul (incendierea intentionată  cu rea vointă) este o problemă  serioasă. De multe ori, 
pagubele produse prin incendiere au fost foarte mari.Dacă  aveti un copil, atunci răspundeti pentru 
faptele acestuia. 

Dacă  observati că  acesta are o pasiune pentru a da foc la diverse lucruri, atunci trebuie să  
luati imediat măsuri. 

LlMajoritatea incendiilor din apartamente izbucnesc în bucătării ca urmare a neglijentei 
persoanelor la folosirea aparatelor casnice de gătit sau a distragerii atentiei în timpul gătitului pentru 
o perioadă  de timp. 

GĂTITUL 
L1 Aprinderea aragamlui se realizează  pe sistemul ,,gaz-pe- flacără , adică  se aprinde întâi 

chibritul, apoi se deschide butonul aragazului. 
L1 Pentru a preveni producerea incendiilor în bucătăria din apartamentul dumneavoastră  

trebuie să  respectati câteva reguli simple: 
L1Nu lasati mâncarea pe foc nesupravegheată. Luati-o de la încălzit dacă  trebuie neapărat să  

părăsiti bucătăria pentru o perioadă  mai îndelungată, mai ales dacă  s-ar putea ivi întârzieri 
neasteptate. 

L1 După  ce ati terminat de gătit asigurati-vă  că  ati oprit din functionare cuptorul si aragazul. 
L1Nu lăsati copiii singuri niciodată  în bucătărie. Păstrati chibriturile si brichetele acolo unde 

copiii nu pot ajunge si amplasati un dispozitiv de sigurantă  la usa de la cuptor. 
L1Asezati cratita cu mâner astfel încât să  nu cadă  de pe aragaz sau să  se răstoame peste o 

f1acără  deschisă. 
L1Atunci când gătiti, evitati să  purtati haine sintetice largi (de exemplu halate), deoarece 

acestea pot lua foc foarte usor. 
L1 Curătati si îndepărtati depunerile de grăsime si resturi de mîncare de pe aragazurile, 

plitele, 
prăjitoarele de pâine si grătarele din bucătărie, deoarece acestea pot lua foc usor. 

L1Dacă  pregătiti mâncarea la fripteuză  în mod regulat, vă  sfatuim să  vă  procurati una 
electrică. Aceasta are termostat reglat pentru a se încălzi până  la temperatura necesară  si este mai 
sigură. 

L1 Aveti grij ă  ca alimentele să  fie scurse de apă  înainte de a le introduce în ulei încins pentru 
a preveni împroscarea cu ulei si arsurile. 

L1Dacă  nu aveti o fipteuză  electrică  si utilizati totusi una obisnuită  sau o tigaie, atunci aveti 
grijă  să  nu o umpleti cu ulei mai mult de 2/3 din capacitate. 

L1 Dacă  uleiul încins începe să  scoată  fum, atunci trebuie oprit focul si lăsat să  se răcească. 

CUM SE PROCEDEAZA DACA IA FOC CONTNUTUL DNTR-O TIGAIE 

L1NU aruncati tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie si NU turnati apă  peste ea. 
L1 Oprti alimentarea cu gazlenergie electrică  a aragazului/masinii de gătit pe care este tigaia 

(dacă  puteti să  o faceti în sigurantă) si lăsati-o să  se răcească. 
[1 Stingeti tigăile care sunt în f1ăcări acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud 

peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului. 
L1 Dacă  nu reusiti să  stingeti incendiul, iar acesta se extinde, evacuati persoanele din 

apartament, alertati vecinii si sunati urgent la numărul de telefon 1 1 2 pentru interventia 
pompierilor. 

Arsurile sunt leziuni ale pielii si pot fi: usoare (când pielea se înroseste, devine fierbinte si 



dureroasă), medii (când pe piele apar băsicute) si grave (când arsura a străpuns pielea, a ajuns la 
muschi si vase de sânge). Gravitatea arsurii poate depinde si de suprafata ei, chiar dacă  este usoară  
sau medie. Primul ajutor constă  în stingerea focului de pe accidentat cu o pătură  si îndepărtarea 
hainelor. In functie de felul arsurii se va proceda astfel: 

a) pentru arsuri usoare - aplicarea compreselor cu apă  rece, spirt sanitar sau cloramină; 
b) pentru arsuri medii - leziunile se dezinfectează  cu betadină  sau cloramină, (atentie, nu se 

sparg băsicile!), se pansează  steril; 
c) pentru cele grave sau datorate suprafetei mari (jeste 1 O % din suprafata corpului) 

accidentatul se va acoperi cu un prosop curat si se va transporta cât mai repede la spital. Pentru 
calmarea durerilor se vor adrninistra calmante. 

ESTE 1NTERZISĂ  FOLOSIREA CREMELOR, JJNGUENTELOR, SUBSTANIELOR 
ULEIOASE! 

Se folosesc. pe  cât posibil pansamente sterile sau cârpe foarte curate, umezite. Nu se pune 
gheată  în contact direct cu tegumentul. Se acoperă  pacientul pentru a preveni pierderea de caldură. 

L]In toate situatiile, apelati cât mai repede la rnedic! 

ÎN BUCĂTĂRIE ESTE 1NTERZIS: 
L1 să  depozitati lichide combustibile sau usor inf1arnabile; 
L] să  păstrati alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimntează  aragazul 

(rnasina de gătit); 
L]să  utilizati la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolatia 

străpunsă, improvizate sau 
cu stechere defecte; 

L] să  lăsati masinile de gătit în functiune nesupravegheate. 
LJ să  lăsati cârpe, prosoape sau haine în apropierea masinilor de gătit; 
L] să  turnati apă  peste uleiul care a luat foc; 
L] să  folositi apă  pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice deoarece 

există  riscul să  vă  electrocutati. Dacă  nu dispuneti de un stingător cu pulbere atunci, după  
deconectarea aparatului de la reteaua de alimentare cu energie electrică, utilizati un prosop 
ud sau o haină  pentru înăbusirea flăcării. 

2. REGULI DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ, PROTECTIE, COMPORTARE SI ACTI[JNE 
A POPULATIEI ÎN CAZ DE CUTREMUR 

1.1. CUNOSTNIE DESPRE CLĂDIRILE SI SPAIIILE ÎN CARE LOCUIM SAU LUCRĂM, 
PRIVND: 

- evenimentele seismice precedente si actiunile lor asupra clădirii; 
- aplicarea măsurilor si actiunilor de evitare a distrugerilor partiale sau totale asupra 

clădirilor în cazul declansării unui cutremur puternic si anume pentru: 
• executarea tuturor lucrărilor de întretinere si reparatii curente pentru a mentine 

caracteristicile de rezistentă  pe întreaga durată  de exploatare/serviciu a clădirii; 
• constientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă  ar efectua modificări la clădire fară  un 

aviz privind proiectul interventiei si autorizatiile legale din partea unui expert; toate modificările 
efectuate se înscriu îrt cartea tehnică  a constructiei; 

• efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat sau de către 
un institut specializat conform prevederilor legale; 

• executarea lucrărilor de consolidare, refacere si reparatii atât la clădire cât si la instalatiile 
aferente clădirii: apă, gaze, încălzire, electricitate, cana1izare, etc. numai pe baza raportului de 
expertiză  si a proiectelor autorizate; 



- respectarea unor principii simple si sigure pentru executia de clădiri rezistente în localităti 
rurale, respectiv a cerintelor legale privind calitatea constructiilor în zone urbane, precum si luarea 
măsurilor privind reabilitarea clădirilor în conformitate cu normele actuale; 

- interzicerea interventiei asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere, mutarea 
peretilor, practicarea de goluri, supraetajarea, săparea de pivnite sau garaje etc. - fără  a avea un 
proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrări si toate autorizatiile necesare, 
deoarece altfel, se pot declansa, cu sau fără  seisme, procese de degradare rapidă  sau chiar bruscă  a 
clădirii, care pot periclita viata! 

- întocmirea proiectelor de consolidare si executia acestora precum si receptia lucrărilor în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 1 0/1 995 privind calitatea în constructii, cu modificările 
ulterioare si ale regulamentelor în vigoare; 

- cunoasterea de către asociatiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate - tip bloc -, 
a modului în care fiiiiiele cu sediul în apartamente respectă  măsurile de protectie antiseismică, 
precum si pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversări de materia1e combustibile, toxice 
si chimice. In aceste spatii se interzice depozitarea de materiale pe plansee, peste sarcina pentru care 
au fost proiectate. Dacă  firma este în locuinta personală  cu 1 -2 niveluri, se vor aplica toate măsurile 
de protectie pentru a nu afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de 
teren, prin declansarea de explozii, incendii etc.; 

- interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substante toxice etc. în clădiri 
de locuit; amplasarea si fixarea obiectelor grele se va face după  consulfarea unui specialist; 

- fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale clădirii pentru ca în cazul unui 
cutremur să  se evite căderea lor si producerea de accidente; 

- cunoasterea măsurilor necesare prevenirii si stingerii incendiilor si aplicarea lor de către 
proprietarii, administratorii, locatarii din clădirile de tip bloc; 

- cunoasterea planului subsolului clădirii tip bloc si a retelelor de conducte din subsolul 
clădirii, precum si cunoasterea locurilor de amplasare a robinetilor si vanelor de închidere a 
diferitelor utilităti pe diferite ramificatii; 

- cunoasterea si verificarea periodică  a tavanelor, podului, acoperisului, balcoanelor, 
corniselor, calcanelor, cosurilor, terasei si învelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur 
să 	se evite căderea cărămizilor, placaj elor, tencuielilor, ornamentelor, tiglelor, olanelor, 
jardinierelor, în zona intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se va proceda similar 
la elementele ce ar putea să  cadă  dinspre clădirea învecinată, inclusiv pentru îmbinarea cu blocul 
alăturat sau gardurile de zid ale vecinilor; 

- consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuinte sau sediu de 
firmă, asupra evaluării rezistentei antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea 
evitării expunerii la un potential risc. 

2.2. PROTECTIA ANTISEISMICĂ  ÎN INTERIORUL LOCUINTEI SAU LOCULUI DE MUCĂ  

Măsuri de pregătire a locului de muncă  sau locu1ntei pentru prevenirea distrugerilor 
provocate de efectele unui seism: 

- evitarea aglomerării spatiilor de la locul de muncă  sau din locuintă  cu piese de mobilier sau 
aparatură  instabile la seism si amplasate în vecinătatea locurilor în care se aglomerează  de obicei 
familia, sau 
în spatiul de lucru; 

- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse si înalte, între ele si prin prindere 
de un 
perete, grindă  solidă  în locurile unde se aglomerează  de obicei persoane la locul de muncă  sau în 
familie; 

- amplasarea echipamentelor tehnice si aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile - de 
exemplu: copiatoare, calculatoare mari, masini de spălat, frigidere etc. -, astfel încât să  nu se afle în 



vecinătatea iesirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul 
unui 
seism; 

- fixarea aparatelor în asa fel încât racordurile să  nu sufere deteriorări în caz de cutremur; 
- amplasarea obiectelor fragile si valoroase într-un loc mai jos si sigur; 
- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să  nu se poată  răsturna, în 

încăperi în care nu se locuieste si nu există  pericolul de contaminare si de incendiu; 
- asigurarea usilor dulapurilor cu închizători efîciente la oscilatii, astfel încât deplasarea 

veselei depozitate să  nu producă  accidente; 
- procurarea în locuintă  a cel putin unui extinctor si amplasarea acestuia într-un loc cunoscut 

si accesibil în orice moment, Iângă  sursele potentiale de incendiu; învătati utilizarea acestuia; 
- retinerea locului de amplasare a comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale si locale 

pentru apă, gaze si electricitate si a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după  seism, să  
puteti lua măsurile minime de interventie de urgentă  - închidere/deschidere; 

- păstrarea la îndemână  o unei truse de scule adecvate. 
Dacă  locuiti într-o clădire multifamilială  tip bloc, infottuati-vă  personal sau prin 

administratia asociatiei despre îndeplinirea obligatiilor legale privind: 
- evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii clădirii 
- reparatiile si consolidările necesare 
- proiectarea si executarea lucrărilor necesare 
- asigurarea pentru daune seismice, forme si taxe necesare 
Retineti în memoria dvs. particularitătile localitătii, cartierului si împrejurimile locuintei 

dvs., ale drumului pe care vă  deplasati zilnic la serviciu, scoală  sau cumpărături, având în vedere 
eventualele pericole descrise mai jos: 

- căderea unor elemente de constructie nestructurale: tencuielei, cărămizi etc. 
- spargerea si căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte 
- căderea unor obiecte, mobilier etc. 
- căderea unor stâlpi si linii electrice 
- incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea unor 

insta1atii de încălzire etc. 
- alunecări de teren, avalanse în zona muntoasă, lichefîerea unor terenuri nisipoase 
Obisnuiti-vă  să  vă  protejati si când vă  afîati într-o altă  situatie: în concediu, în delegatie, la 

spectacole, în vizită  etc. 
Discutati cu toti membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce ati face fîecare în caz 

de cutremur si faceti periodic repetitii. 

2.3. REGULI DE COMPORTARE RATIONALĂ, INDIVIDUALE SI DE GRUP: LOC DE 
MUNCĂ, FAMILIE, 

PE STRADĂ, ÎN TIMPUL PRODUCERJI SEISMULUI 

1. Păstrati-vă  calmul, nu intrati în panică, linistiti-i si pe ceila1ti, protejati copiii, bătrânii si 
femeile. Nu vă  speriati de zgomotele dinjur. 

2. Preveniti tendintele de a părăsi camera sau locuinta, deoarece faza seismică  initială  are o 
durată  redusă, astfel încât tocmai faza puternică  a miscării seismice vă  poate surprinde pe scări, 
holuri, pa1iere, în aglomeratie si panică, conducând la accidente grave, nedorite. 

Atentie! Scările sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasările diferentiate ale 
etajelor si, chiar dacă  ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilatiei seismice este 
extrem de periculoasă. Chiar dacă  iesirea de la etaj ele inferioare sau dintr-o locuintă  parter ar fi în 
principiu posibilă  si fezabilă  în scurt timp, în specia1 pentru persoane tinere, afară  sunt multe alte 
riscuri: calcane si cosuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc. 

3. Rămâneti în încăpere sau locuinta si departe de ferestre care se pot sparge si vă  pot 
accidenta, protejati-vă  sub o grindă, toc de usă  solid, sub un birou sau masă  care sunt sufîcient de 



rezistente spre a vă  feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. 
In lipsa unor astfel de posibilităti vă  puteti proteja stând la podea lângă  un perete solid, pe genunchi 
si coate, cu fata în jos iar cu palmele împreunate vă  veti proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe 
lateral capul. Această  recomandare implică  o cunoastere prealabilă  a acelor elemente de constructie 
rezistente, prin consultarea unui specialist atestat. 

4. Dacă  este posibil, închideti sursele de foc cât puteti mai repede iar dacă  a luat foc ceva 
interveniti imediat după  ce a trecut socul puternic. 

5. Nu fugiti pe usă, nu săriti pe fereastră, nu alergati pe scări, nu utilizati 1ifu1, evitati 
aglomeratia, îmbulzeala, iar dacă  este posibil deschideti usa locuintei spre exterior, spre a preveni 
blocarea acesteia, în vederea evacuării după  terminarea miscării seismice. 

6. Nu alergati în stradă. 
7. Dacă  vă  aflati în afara unei clădiri, deplasati-vă  cât mai departe de clădire, feriti-vă  de 

tencuieli, cărămizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbusi în 
stradă. Nu fugiti pe stradă, deplasati-vă  ca]m spre un loc deschis si sigur. 

8. Acordati prim ajutor persoanelor rănite. 
9. În cazul în care sunteti surprinsi de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier 

răsturnate, căutati să  vă  protejati capul si membrele sau să  vă  asigurati supravietirea; ulterior veti 
căuta să  alarmati prin diferite metode vecinii cât si echipele de salvare-interventie de prezenta dvs. 

2.4. REGULI DE COMPORTARE RATIONALĂ, INDIVIDUALE SI DE GRUP: LOC DE 
M[JNCĂ, FAMILIE,PE STRADĂ, DUPĂ  PRODUCEREA UN[JI CUTREMUR: 

EINu părăsiti imediat spatiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. 
Acordati mai întâi primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele intrate în panică  sau 
speriate, în special copiii de vârstă  mai fragedă. 

E1Ajutati pe cei răniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii, să  
se degajeze. Nu miscati rănitii grav - dacă  nu sunt în pericol imediat de a fi răniti suplimentar din 
alte cauze - până  la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. 

E1 Jngrijiti-vă  de siguranta copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte si 
încăltăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declansat seismul, în vederea unei eventua1e 
evacuări din locuintă  sau clădire pentru o perioadă  anume, de la câteva ore la câteva zile. 

E1Nu utilizati telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu 
însărcinări oficiale în privinta interventiei post-dezastru, în cazuri justif1cate, spre a nu bloca 
circuitele telefonice. 

E1 Dacă  s-a declansat un incendiu, căutati să-1 stingeti prin forte proprii. 
E1Verificati preliminar starea instalatiilor electrice, gaze, apă, canal, verificati vizual starea 

constructiei în interior. In cazul constatării de avarii, închideti alimentarea loca1ă  sau generală  si 
anuntati unitatea pentru interventie. Nu folositi foc deschis. 

E1Părăsiti cu calm clădirea, fară  a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verif1cati mai întâi scara si 
drumul spre iesire spre a nu vă  expune la pericole. 

E1Pentru orice eventualitate, preveniti rănirea provocată  de căderea unor tencuieli, cărămizi 
etc. La iesirea din clădire utilizând o cască  de protectie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt 
obiect protector: geantă, ghiozdan, cărti groase etc. 

E1 Dacă  la iesire întâlniti usi blocate, actionati fără  panică  pentru deblocare. Dacă  nu reusiti, 
iar acestea au vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului si curătirea ramei si a zonei de 
cioburi, utilizând un scaun, o vază  etc. Dacă  se constată  că  în ascensor sunt persoane blocate, 
linistiti-le, mai întâi, după  care solicitati concursul persoanelor autorizate. 

E1 Evitati clădirile grav avariate, cu exceptia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce 
trebuie 
întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate si fără  riscuri inutile. Evitati să  fiti confundat cu 
răufăcătorii pătrunsi în astfel de clădiri, nu aglomerati fără  rost zonele calamitate. 

E1Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare. 



LlAscultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune nationale si recomandările de 
actiune imediată  ale organelor în drept. 

L]Fiti pregătiti psihic si fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscări 
seismice - asa numitele replici -, fară  a intra în panică. Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent 
imediat după  seisme, chiar dacă  aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti! 

L1La evacuare dati prioritate celor răniti sau copiilor, bătrânilor, femeilor si ascultati 
întocmai recomandările salvatorilor. 

L1 Experienta cutremurelor precedente a dovedit că  este util să  aveti cunostinte necesare 
supravietuirii până  la interventia echipelor de salvare în cazul unei situatii extreme în care, de 
exemplu, ati fi surprinsi sub niste dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor 
etc. blocată, prin întepenirea usilor sau din alte cauze. 

L1In primul rând trebuie să  fiti calmi, să  îi linistiti pe cei socati, să  nu permiteti reactii de 
panică, să  acordati primul ajutor celor răniti iar dacă  dumneavoastră  sau altă  persoană  din grup are 
posibilitatea de miscare să  faceti un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca 
numai dacă  prin aceasta nu se înrăutăteste situatia - de exemplu prin miscarea dărâmăturilor sau a 
mobilierului. 

Llvariantă  clasică  de comunicare cu cei din afară, este să  bateti la intervale regulate cu un 
obiect tare în conducte învecinate sau în peretii incintei, iar dacă  ati stabilit contactul verbal, 
furnizati informatiile cerute si cereti primul ajutor necesar. Inspectoratul judeteanilocal pentru 
Situatii de Urgentă  va concentra personal specializat si aparate de ascultare ca să  identifice locurile 
cu persoane blocate. 

L1Nu vă  preocupati de durata timpului scurs până  la salvare, deoarece în astfel de conditii, 
desi timpul pare nesfârsit, corpul uman îsi mobilizează  resurse nebănuite pentru a trece peste o 
perioadă  critică. În acest mod se explică  durate extreme de rezistenNă  de sute de ore în conditii de 
blocare la cutremur a unor persoane aparent fagi1e, înregistrate în tara noastră  în 1 977 si în mod 
similar în întreaga lume. 

2.5. MĂSURI DE VERIFICARE A STĂRII CLĂDIRII,LOCUNTEI: 

- Dati concursul dvs. organizatiilor de interventie post-seismică  pentru analiza stării 
constructiilor, 
precum sipentru celelalte activităti întreprinse de organele în drept. 

- Verificati mai întâi afară  si apoi cu precautii si în interior starea locuintei, a clădirii pentru 
a vedea avariile. După  primele observatii proprii, este bine să  vă  adresati unui specialist-expert 
autorizat în constructii pe care îl cunoasteti din timp, sau cu care aveti o întelegere sau un contract 
pentru astfel de situatii - în cazul institutiilor sau firmelor. 

- Dacă  starea structurii constructiei prezintă  avarii evidente iar echipele autorizate nu au 
sosit încă, solicitati institutiilor abilitate evaluarea de către specialisti a stării post-seismice a 
structurii clădirii si aveti în vedere continuarea ulterioară  a operatiunilor de proiectare si executie a 
reparatiilor si consolidărilor, cu concursul asociatiei de proprietari sau locatari. 

- In cazul în care clădirea în care locuiti este într-o stare de avariere a structurii evaluată  de 
specialistii abilitati legal ca fiind grav afectată  de cutremur, va trebui să  respectati dispozitiile legale 
si să  vă  adaptati la condiNiile de sinistrat. In acest sens organele administratiei publice locale vor 
lua măsurile de relocare. 

- Dacă  ati contractat o asigurare la o societate de profil, informati-vă  cum trebuie să  
procedati pentru înregistrarea în termen lega1 a daunelor complete produse de cutremur, în vederea 
solicitării despăgubirilor. 



2.6. MĂSURI DE REVENIRE LA NORMAL A ACTIVITĂTI UMANE DIN ZONA AFECTATĂ  
DE CUTREMUR 

După  producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autoritătile publice locale împreună  cu 
organismele abilitate vor lua măsurile necesare revenirii la normal a activitătilor umane din zona 
sinistrată  sau calamitată. 

Autoritătile publice locale vor întocmi pe baza investigatiilor si a expertizelor tehnice listele 
de priorităti ale clădirilor afectate pentru executia interventiilor/consoljdărjlor si reabilitării 
constructiilor de locuit. 

In acest sens investitorii, proprietarii si/sau administratorii clădirilor de locuit vor participa 
la îndeplinirea măsurilor de investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaste situatia acestora după  
dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra clădirilor afectate, si elaborarea de 
proiecte de interventie/consolidare la clădirile avariate de cutremur, conform legislatiei în vigoare. 

3. REGULI DE PROTECTIE, COMPORTARE SI ACTIUNE A POPULATIEI ÎN CAZ DE 
ALUNECĂRI DE TEREN 

Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după  precipitatii 
intense, în zone predispuse la aceste fenomene si au evolutie progresivă, astfel încât desfăsurarea lor 
se realizează  într-un anumit interva1 de timp suficient pentru rea1izarea unor măsuri de protectie. 
Atunci când începerea alunecării de teren poate fi semnalată, autoritătile publice locale împreună  cu 
Comitetul local informează  institutiile si populatia din zona respectivă  asupra pericolului creat si 
actiunilor de alarmare când alunecarea de pământ este iminentă, o dată  cu urmărirea evolutiei 
fenomenelor în zonă. 

Semnele alunecarii de teren 
Fisuri (crapaturi ) pe pamant, pe asfa1t, in peretii cladirilor, copaci inclinati, stalpi si garduri 

stramutate din loc, disparitia brusca a apei din fantani si izvoare, scartaitul elementelor de 
constructie ale caselor, stare alarmanta a pasarilor si animalelor. 

Informarea si alarmarea asupra alunecării de teren se realizează  de către autoritătile publice 
locale si de comitetul local si judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de actiuni. La 
receptionarea informării sau a unor semnale despre începerea a1unecării terenului, în zona care ar• 
putea fi afectată  se vor lua următoarele măsuri: 

- Pregătirea evacuării persoanelor, institutiilor si bunurilor potrivit planurilor de evacuare 
pregătite anticipat. 

- Deconectarea, de către reprezentatii autorizati - în caz de necesitate - a clădirilor de la 
sistemul de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita 
eventualele efecte negative. 

- Sprijinirea formatiilor de interventie a1e comitetului loca1 sau judetean în actiunile de 
oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a persoanelor si 
constructiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale a1unecării de teren. 

- Desfăsurarea actiunilor sub conducerea comitetului local sau judetean; vor fi luate în 
considerare •numai sursele oficiale locale si recomandările organelor în drept, evitându-se 
informatiile bazate pe zvonuri. 

La receptionarea semnalului de alarmare în cazul a1unecărilor de teren, care înseamnă  că  
pericolul alunecării de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri: 

- Evacuarea persoanelor si bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de 
evacuare, fără  a lua lucruri inutile si păstrând calmul. 

- Respectarea regulilor de convietuire în locurile sigure în care autoritătile loca1e si 
Societatea de Cruce Rosie vor lua măsurile necesare adăpostirii si desfăsurării vietii. 
După  stabilizarea alunecării de teren, organele abilitate vor face o analiză  a avariilor si distrugerilor 



provocate la constructii si bunuri. În functie de avarii se vor lua măsuri de începere a lucrărilor de 
reparatii si consolidări iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi clădiri pe 
alte amplasamente, autorizate. După  caz se vor face demersurile necesare pentru obtinerea 
despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de către alunecările de teren. 

4. REGULI DE PROTECTIE, COMPORTARE SI ACTIUNE A POPULAŢIEI LA 
NUNDAŢII 

Retineti! Acest tzp de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire. 

Cum se produc inundatiile 

Inundatia apare atunci cand albia unui rau nu poate prelua toata apa cazuta din cer. Apele 
raurilor mari cresc si scad mai incet decat cele ale raurilor mici. Astfel, intr-un bazin hidrografic 
mic, este posibil ca apele unui rau sa creasca sau sa scada intr-un interval de cateva. minute sau 
cateva ore. In cazul raurilor mari cresterea si descresterea apelor poate dura mult. In consecinta, in 
cazul raurilor mari, inundatiile pot dura câteva zile, deoarece e nevoie de timp ca toata apa care cade 
in amonte sa se scurgă. 

Motivul aparitiei inundatiilor... 

Inundatiile si alunecarile de teren se datoreaza in mare parte distrugerii padurilor in bazinele 
hidrografice. Pădurile au un rol important in protejarea versantilor de eroziune. In absenta lor, 
versantii se prabusesc, apar torentii care distrug maluri, colmateaza albiile raurilor si conduc la 
revarsari catastrofale de ape. Singura solutie pe termen lung este dezvoltarea fondului forestier. 

Clasificarea avertizărilor de inundaii 
COD GALBEN - Stare de atentie - 20-30 litri / metru patrat in 1 ora sau 45 litri / metru 

patrat in 3 ore 
COD PORTOCALIU - Stare de inundatii - 30-50 litri / metru patrat in 1 ora sau 60 litri / 

metru patrat in 3 ore 
COD ROSU - DStare de pericol - 50 litri / metru patrat in 1 ora sau 80 litri / metru patrat in 3 

ore 

Prevenirea bolilor în zonele inundate 

Prin vaccinare împotriva febrei tifoide si a hepatitei A, dezinfectarea cu var cloros a 
fantanilor,caselor si beciurilor in care a baltit apa. Consumul apei se va face la 3 0 de minute de la 
fierbere. Se pastreaza igiena corporala, se evita expunerea prelungita la frig, se anunta la 
Dispeceratul 1 12, simptome de febra, dureri de burta, stare de voma. 

Cea mai gravă  boalapost - inundatii 

Leptospiroza, boala cauzata de un grup de microorganisme ce o duc bine in sol umed si apa 
calda, dar rezistenta si la temperaturi joase, pastrandu-se pana la un an in gheata. In apa bazinelor 
deschise pot rezista 1 0 - 20 zile, in urina - cateva saptamani, in produse alimentare - cateva zile. 
Leptospiroza nu rezista la uscaciune si temperaturi inalte si sunt sensibile la actiunea razelor solare. 
Substantele dezinfectante (cloramina, clorura de var, fenolul) distrug usor leptospiroza, care sunt, 
de asemenea, sensibile la antibiotice. 

Focarele naturale sunt mai ales teritoriile cu relief jos ( luncile râurilor, lacurile ). Sursa 
principa1ă  animala sunt bovinele si porcinele, dar circulatia leptospirozei este mentinuta de 
sobolani. Transmiterea bolii de la animale la om se face usor, pe diferite cai : la ingrijirea 



animalelor, la contactul cu urina animalelor bolnave, sau pe cale alimentara cu produse contaminate 
de rozatoare. Simptome: frisoane, febra, slabiciune generala, insomnie, greata, voma, dureri 
lombare. Toti bolnavii de leptospiroza trebuie spitalizati. 

Aparitia viiturii 

Viitura este provocată  de un aport de apa (ploaie torentiala, furtuna, topirea zapezii) asupra 
unui rau. Viiturile apar atunci cand apele afluiente unui rau primesc apa in exces. Intr-o albie ce are 
deja un volum de apa curgatoare, viitura impinge apa existenta, astfel ca valul principal este o apa 
curata, urmata de apa tulbure incarcata cu pietre, sol, vegetatie. In albiile seci, efectul este mai mare, 
pentru ca acestea scade, cu exceptia cazurilor cand debitul ploii creste. La raurile mari, revenirea 
apei la debitul noiiiial poate dura zile sau saptamani. In cazul unor succesiuni de precipitatii, vor 
aparea mai multe valuri de viitura. 

Ce facem în caz de viitură  

Daca esti în apropierea apei, inainte de viitura vei simti un curent de aer neobisnuit. Incearca 
sa ajungi pe un loc cat mai ridicat, pentru evitarea pe cat posibil a impactului cu viitura. Nu fugi 
prin apa si nu inota, pentru ca riscul de hipotermie creste prin udarea completa a corpului. Daca ai 
ramas izolat cu un grup, pozitia oportuna de asteptare este iri doi, asezati si grupari spate in spate 
pentru a reduce pierderi de caldura. 

Economiseste lumina si hrana si pune repere pentru a urmari evolutia nivelului apelor. Nu 
uita ca cei prinsi de viitura in locuri izolate nu au murit niciodata de fig sau foame, ci intodeauna 
pentru ca au incercat sa infrunte apele furioase. Singura salvare in acest caz este echipa de salvare 
care vine dupa retragerea apelor. 

În cazul când inundatia (semnalulALARMĂ  DEZASTRE) vă  surprinde acasă: 
- dacă  aveti timp luati următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră; 
- aduceti în casă  unele lucruri sau puneti-ie culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de 

curte, unelte de gradina sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi suf1ate de vânt sau luate de 
apă); 

- dacă  aveti timp luati următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră; 
- aduceti în casă  unele lucruri sau puneti-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de 

curte, unelte de gradină  sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi suf1ate de vânt sau luate de 
apă); 

- blocati ferestrele astfel încât ele să  nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte 
care plutesc sau de aluviuni; 

- evacuati animalele si bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute; 
- încuiati usile casei si ferestrele după  ce închideti apa gazul si instalatiile electrice; 
- nu stocati saci de nisip pe partea din afara peretilor casei; mai bine permiteti apei de 

inundatie să  curgă  liber prin fundatie, sau dacă  sunteti sigur că  veti fi inundat procedati singur la 
inundarea fundatiei; 

Dacă  inundatia este iminentă  procedati astfel: 
- mutati obiectele care se pot misca în partea cea mai de sus a casei, deconectati aparatele si 

împreună  cu întreaga familie părăsiti locuinta si deplasati-vă  spre locul de refugiu dinainte stabilit 
(etaje superioare, acoperisuri, înăltimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul 
cotelor maxime ale apelor; 

- în cazul în care sunteti surprins în afara locuintei (pe străzi, în scoli, în parcuri, săli de 
spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să  respectati cu strictete comunicările 
primite si să  vă  îndreptati spre locurile de refugiu cele mai apropiate. 



În cazul în care autoritătile locale ordonă  evacuarea, respectati următoarele reguli: 
- după  sosirea la locul de refugiu, comportati-vă  cu calm, ocupati locurile stabilite, protejati 

si supravegheati copiii, respectati măsurile stabilite. 
- înainte de părăsirea locuintei întrerupeti instalatiile de alimentare cu apă, gaze, energie 

electrică  si închideti ferestrele; 
- scoateti animalele din gospodărie si dirijati-le către locurile care oferă  protectie; 
- la părăsirea locuintei luati documentele personale, o rezervă  de alimente, apă, trusa 

sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio iarpe timp friguros si îmbrăcăminte mai groasă; 
- respectati ordinea de evacuare stabilită:copii, bătrâni, bolnavi , în primul rând din zonele 

cele mai periclitate. 

La reântoarcerea acasă  respectati următoarele: 
- nu intrati în locuint în cazul în care aceasta a fost avariată  sau a devenit insalubra; 
- nu atingeti firele electrice; 
- nu consumati apa direct de la sursă, si numai după  ce a fost fiartă; 
- consumati alimente numai după  ce au fost curătate, fierte si după  caz, controlate de 

organele sanitare 
- nu folositi instalatiile de alimentare cu apa, gaze, electricitate, decât după  aprobarea 

organelor de specialitate; 
- acordati ajutor victimelor surprinse de inundatii; 
- executati lucrări de înlăturare a urrnărilor inundatiei, degajarea mâlului, curătirea locuintei 

si mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor; 
- sprijiniti moral si material oamenii afectati de inundatii prin găzduire, donare de bunuri 

materiale, alimentare, medicamente. 

5. REGULI DE PROTECTtIE, COMPORTARE SI ACTIUNE A POPULATIEI LA 
ÎNZĂPEZIRI 

- informati-vă  permanent asupra conditiilor atmosferice folosind radioul si televizorul; 
- fiti pregătit pentru a rezista acasă; pregătiti rezerva de alimente, apă  si combustibil si 

asigurati-vă  mijloacele diferite pentru încălzit si preparat hrana; 
- pregătiti mijloace de iluminat independente de reteaua electrică; 
- păstrati la îndemnă  uneltele pentru degajarea zăpezii; 
- evitati absolut orice fel de călătorie dacă  nu este necesară; 
- dacă  totusi este necesar să  plecati luati-vă  îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănusi; 
- călătoriti numai ziva si folositi soselele principale; 
- nu fiti cutezători si temerari; opriti, întoarcet-vă  sau cereti ajutorul; 
- dacă  plecati cu masina, asigurati-o cu lanturi pentru zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu de 

remorcare,combustibil de rezervă  si asigurati-vă  ca stie cineva încotro plecati; 
- dacă  mijlocul de transport se strică, nu intrati în panică , păstrati-vă  calmul, dati semnale de 

alarmă,aprindeti luminile, ridicati capota masinii si asteptati ajutorul; 
- nu părăsiti mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vă  puteti rătăci; 
- evitati suprasolicitarea. 

6. REGULI DE PROTECTIE, COMPORTARE SI ACTIUNE A POPULATIEI ÎN CAZ DE 
ACCIDENT NUCLEAR SAU CIIIMIC 

- comportati-vă  cu calm si respectati regulile si măsurile indicate; 
- închideti apa, gazele, stingeti focurile din sobe; 
- scoateti aparatele electrice din priză; 
- luati actele de identitate si mijloacele individuale de protectie si ocupati locul de 

adăpostire; 
- închideti usile si ferestrele si puneti în functiune aparatul de radio sau televizorul; 



- pregătiti mijloacele individuale de protectie pentru a fi folosite imediat; 
- limitati la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă  o faceti îmbrăcati 

mijloacele de protectie; 
- nu consumati alimente, apă, decât din surse protej ate si avizate; 
- fiti pregătit în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate; 
- părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicatia 

autoritătilor locale; 
- evitati contactul cu obiectele dinjur; 
- nu intrati în locuinte, încăperi de lucru etc., cu îmbrăcăminte contaminată; 
- executati decontaminarea personală  a îmbrăcămintei si încăltămintei; 
- dacă  nu ati fost afectati de accident ajutati echipele de interventie pentru acordarea 

primului ajutor,asigurarea pazei si ordinii în zonă. 

7. REGULI DE PROTECTIE, COMPORTARE sI ACTIUNE A POPULATIEI ÎN CAZUL 
EPIDEMIILOR SI EPIZOOTIILOR 

- Respectati cu strictete recomandările autoritătilor;! 
- Informati-vă  asupra primelor semne care apar; 
- Nu consumati alimente ce nu au fost protejate; 
- Nu consumati fructe sau legume nespălate; 
- Spălati-vă  si dezinfectati-vă  mâinile înainte de a consuma orice aliment; 
- Fierbeti apa înainte de a o bea; 
- Ascuitati recomandările transmise prin comunicările făcute la posturile de radio si 

televiziune,precum si în presa locală  de către ISUJ si Directia de Sănătate Pubiică. 

8. REGULI DE PROTETIE, COMPORTARE SI ACTIUNE A POPULATIEI ÎN CAZUL 
DESCOPERIRII MUNITIILOR NEEXPLODATE 

Sub denumirea generală  de munitii sunt inciuse următoarele: 
-cartuse pentru arme militare, de tir si de vnătoare 
-proiectile 
-bombe sau aruncător de rachete 
-munitie reactivă  
-torpile 
-mine 
-cartuse de semnalizare 
-petarde 
-grenade 
-bombe 
-orice elemente încărcate cu substante explozive 

La întâlnirea unei astfel de munitii respectati următoarele reguli: 
-nu ie atingeti; 
-nu le loviti sau miscati; 
-nu le introduceti în foc; 
-nu încercati să  demontati focoasele sau alte elemente componente; 
-nu lăsati copiii să  se joace cu asemenea componente; 
-nu ridicati, nu transportati sau introduceti munitiile neexplodate în încăperi, -locuinte sau 

grămezi de fier vechi; 
-în zona unde se presupune ca ar exista munitie neexplodată  nu permiteti accesul, nu faceti 

focul si nu executati lucrări de îmbunătătiri, săpat. 
Când luati la cunostintă  despre existenta lor, anuntati imediat organul de politie cel mai 

apropiat la telefon gratuit 1 1 2. 



9. CUNOSTINTE SI REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE A POPULATIEI ÎN 
CAZUL GRIPEI AVIARE 

Răspândirea gripei aviare 
Virusurile gripale aviare pot fi luati din focare active de gripă  aviară, dar si de la păsări cu 

foiiiie discrete de boală  sau chiar aparent sănatoase. In primul caz vorbim de epidemii si de focare 
de gripă  aviară, în aI doilea - doar de infectii cu virusuri gripale. Dintre păsările domestice, gripa 
aviară  a fost semnalată  cel mai frecvent la curcă, rată, gâscă, potârniche, fazani si găini. intre 
speciile de păsări sălbatice, trebuie mentionate păsările acvatice, pescărusii, rândunelele de mare, 
păsările migratoare. Sursele de infectie primare sunt reprezentate de păsările bolnave, de cele 
trecute prin boala ca si de cele trecute prin boală  ca si cele purtătoare si eliminatoare de virus prin 
secretii oculo - nazale si prin fecale 

Transmiterea gripei aviare la om 
Transmiterea directă  a bolii de la păsări cu gripa aviară  la om a fost semnalată  foarte rar. 

Omul se îmbolnăveste cel mai des cu suse transfouiiate genetic în organismul porcului. 
Transmiterea gripei aviare se face însă  cu usurintă  atunci când sursa este tot omul. 

Tratarea gripei aviare 
Boa1a este tratabilă  la om, dacă  este detectată  la început, iar România nu mai poate fi luată  

prin surprindere. Beneficiem si de ajutorul UE, pentru ca statele europene consideră  mai rentabil să  
ne ajute să  prevenim o epidemie de gripă  aviară  decât să  permită  un asemenea risc la granitele lor. 

Vaccinarea împotriva gripei aviare 
Oseltamivir si zanamivir sunt substante despre care medicii cred că  folosesc pentru prevenirea si 
tratarea virusului gripal de tip A, cum este gripa aviară. Organizarea Mondială  a Sănătătii a anuntat 
recent ţările - membre că  s-a stabilit formula de vaccin împotriva gripei aviare. 

OMS recomandă  administrarea tintită  a vaccinului gripal sezonier la grupe selectate cu risc 
crescut de expunere la virusul gripa1 aviar H5N1, cu masura de descuraj are a infectiei simultane a 
oamenilor cu virusuri gripale aviare si umane. 

Pandemia de gripă  
Termenu1 descrie momentul în care un virus gripa1 nou si îna1t patogen se transmite sustinut 

în populatia genera1ă. Ca să  va faceti o idee, rata de atac medie a epidemiilor este de 3%, iar a 
pandemiilor de 1 O%, 25% si chiar 50%. Pentru România, în cel mai grav scenariu de pandemie, s-ar 
putea îmbolnăvi, pe durata a 9 - 12 luni, până  la 1 1 milioane de oameni, din care 6,7 milioane ar 
trebui internati, si s-ar îrlregistra circa 50.000 de victime. Din fericire, la acest moment nu se poate 
vorbi de asa ceva nicăieri pe glob, iar în România cu atât mai putin. România este pregătită  să  aplice 
Planul National Antipandemie, adică  să  producă  5,5 milioane doze de vaccin monovalent, care ar 
asigura vaccinarea tintită  a 25% din populatia tării. 

Măsuri de precautie recomandate a se aplica 
Să  nu-ti mai lasi libere păsările, dar si animalele care pot intra în contact cu ele; vite, cai si 

porci. 
Toate păsările de curte trebuie tinute închise, iar copiii nu trebuie să  se joace cu ele. Nu 

atinge păsările care par bolnave sau păsările moarte. 
Anuntă  medicii veterinari din zonă  orice caz de boală  semnalată  la păsări, dar si alte 

animale. 
Nu consuma carne de pasăre care nu provine de la un crescător autorizat, pentru ca numai în 

marile ferme de păsări există  sansa de garantare a măsurilor de biosecuritate. 



Evită  locurile si suprafetele contaminate cu fecale sau secretii de păsări. La fel ca la alte 
boli infectioase, una dintre cele mai importante măsuri preventive este spălarea frecventa si cu grij ă  
a mâinilor. 

Evită  automedicarea. Riscul călătoriei în zone afectate de gripa aviară  
Informează-te asupra oricăror riscuri de boală  în zonele pe care le vei vizita. 
Asigură-te că  vaccinarile tale sunt la zi si solicită  o vaccinare suplimentară, tratament sau 

infoiiiiatii de care poti să  ai nevoie. 
Pregăteste o trusă  sanitară  de călătorie care sa contină  materiale medicale si de prim ajutor. 

Ai grij ă  să  incluzi un termometru si batiste umede pentru igiena mâinilor. 

Recunoasterea j ăsărilor bolnave 
La păsări, boala debutează  cu sornnolentă, cianoza crestei si bărbitelor, sete, după  care apare 

diareea cu fecale lichide, de culoare vierzui. Moartea este precedată  de o stare comatoasă. Cea mai 
frecventă  este însă  gripa aviară  cu manifestări ca tuse, zgomote respiratorii diverse, lăcrimare 
excesivă, întârziere în dezvoltare. .Câteodată, boala apare brusc la păsări si mai multe animale mor 
fără  să  prezinte semne premonitorii sau semne minime de boală. Găinile ouatoare pot initia să  
producă  ouă  cu modificări ale cojii după  care uiiiiează  sistarea ouatului. Alte păsări prezintă  
imobilitate si slăbire. La păsările afectate pot apărea hemoragii pe pielea fară  pene. In cazurile de 
moarte subită, leziunile pot sa fie absente. Leziunile la curcani sunt similare cu cele de la galinacee, 
dar de multe ori nu sunt asa de marcante. Ratele infectate cu virusul influientei aviare si care excretă  
virus pot sa nu prezinte semne clinic sau leziuni. Leziuni similare pot apărea însă  si la boli ca 
pseudo - pesta aviară, o boală  care nu se transmite la om. 

Tratarea jăsărilor bolnave 
Nu există  un tratamen al bolii. Se pot utiliza măsurile de profilaxie; izolarea strictă  a 

focarelor,distrugerea păsărilor bolnave, suspecte de îmbolnăvire si a celor expuse; dezinfectia 
adăposturilor si a spatiilor de cazare, ecarisarea si procesarea carcaselor si a tuturor surselor de 
contaminare; interzicerea contactului cu păsări străine, controlul traf1cului de persoane. 

Mod de actiune înfocarul de gripă  aviară  
In cazul unui focar se aplică: tăierea sau uciderea integrală  a păsărilor în efectivul afectat, 

ecarisarea carcaselor si a produselor provenite de la acestea, curătirea, dezinfectarea. Repopularea 
se face după  cel putin 21 de zile. 

10. REGULI DE COMPORTARE sI ACTIUNE A POPULATIEI ÎN CAZUL 
AMENINTĂRII CU ANTRAX sI CU ALTI AGENTI BIOLOGICI 

NUINTRA TI ÎN PANICĂ.• 
- L]Bacteriile de Anrax pot cauza infectii ale pielii, sistemului gastrointestinal, sau ale 

plămânilor. Pentru aceasta, bacteria de antrax trebuie să  f1e frecată  de piele, înghitită, sau inhalată  ca 
amestec aerosol. Boala poate fi prevenită  după  expunerea la sporii de antrax prin tratament rapid cu 
antibioticele recomandate. 

ANTRAXUL NUSE RĂSPÂNDESTE DE LA O PERSOANĂLA ALTA 
[1 Pentru ca antraxul să  fie ef1cient ca agent transmis, trebuie să  f1e aerosolizat în particule 

foarte mici. Acest lucru este dif1cil de realizat si necesită  echipament special si cunostinte tehnice 
deosebite. 

Dacă  aceste particule mici sunt inhalate, poate rezulta o infectie a plămânilor ce poate fi 
fatală, dar diagnosticarea si tratamentul rapid sunt eficiente. 

PLICURI NEDESCHISE SUSPECTE SAU PACHETE PE CARE SUNT SCRISE 



MESAJE AMEN1NTĂTOARE CUM AR FI ,,ANTRAX: 
L1Nu scuturati sau goliti continutul nici unui piic sau pachet suspect. 
L1 Puneti plicul sau pachetul într-o pungă  de plastic (sac) sau ait tip de cutie, pentru a evita 

scurgeri ale continutuiui, dacă  nu aveti nici un fel de cutie, atunci acoperiti plicul sau pachetul cu un 
material (haine, hârtie, sac de gunoi, etc.) si nu îl descoperiti. 

LlPărăsiti camera si închideti usa sau zona respectivă  pentru a evita pătrunderea altor 
persoane (nu peiiiiiteti apropierea altor persoane). 

L1Spălati-vă  mâinile cu apă  si săpun pentru a evita împrăstierea pudrei pe fata 
dumneavoastră. 

L1 Dacă  sunteti acasă  raportati incidentulpolitiei locale, iar dacă  sunteti la locul de muncă, 
raportati incidentul superiorilor si anuntati serviciul de pază. 

Notati toate persoanele care au fost în camera respectivă  sau în zona apropiată, oferiti 
această  iistă  autoritătilor de sănătate publică  precum si reprezentantiior legii pentru investigatii 
uiterioare si sfaturi. 

CUM SE PROCEDEAZĂ  ÎN CAZUL AMENINTĂRII CU ANTRAX SI CU ALTI 
AGENTI BIOLOGICI 

SA NUINTRATIÎNPANICĂ: 
L1Bacteriile de Antrax pot cauza infectii ale pielii, sistemului gastrointestinal, sau ale 

plămânilor. Pentru aceasta, bacteria de antrax trebuie să  fie frecată  de piele, înghitită, sau inhalată  ca 
amestec aerosol. Boala poate fi prevenită  după  expunerea la sporii de antrax prin tratament rapid cu 
antibioticele 
recomandate. 

ANTRAXUL NU SE RĂSPÂNDESTE DE LA O PERSOANĂ  LA ALTA 
L1 Pentru ca antraxul să  fie eficient ca agent transmis, trebuie să  fie aerosolizat în particule 

foarte mici. Acest lucru este dificil de realizat si necesită  ecKipament special si cunostinte tehnice 
deosebite. 

Dacă  aceste particule mici sunt inhalate, poate rezulta o infectie a plămânilor ce poate fi 
fatală, dar 
diagnosticarea si tratamentul rapid sunt eficiente. 

11. MĂsuRI sI REGULI DE COMPORTARE LA RECEPTIONAREA SEMNALELOR DE 
ALARMARE DE PROTECTIE CIVILĂ  

1. SEMNALUL PREALARMA AERIANA- 3 sunete (impulsuri) a 32 secunde fiecare,cu 
pauza de 12 secunde intre ele, 
SEMNALUL ALARMĂ  AERIANA - 15 sunete (impulsuri) a 4 secunde fiecare,cu pauza de 4 
secunde intre ele 
1.1 Pentru cei ce se găsesc Ia Iocul de muncă: 

- să  execute măsurile prevăzute la acest semnal, însusite cu ocazia instruirii pe linie de 
protectie civilă; 

- să  întrerupă  lucrul sau alte preocupări; 
- actionati cu calm si nu produceti panică; 
- se întrerupe iluminatul exterior si interior (pe timpul întunericului), cu exceptia 

iluminatului camuflat; 
- se ridică  masca contra gazelor si se trece în pozitia de mars; 
- se ocupă, cât se poate de repede locul în adăpost; 
- conducătorii mijloacelor de transport sunt obligati să  se oprească  imediat, să  deschidă  

usile, să  deconecteze (oprească) mijlocul de transport de la sursa electrică  si în urrna pasagerilor să  
se grăbească  spre cel mai apropiat adăpost; 



- să  asculte si să  execute măsurile stabilite de organele de protectie civilă. 
1.2 Pentru cei ce se găsesc în localurile publice: 

- să  asculte cu atentie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire si să  se 
îndrepte către acestea; 

- să-si pună  rnijloacele de protectie individuală  în stare de pregătire. 
1.3 Pentru cei ce se găsesc acasă: 

- se opreste gazul. se  deconectează  aparatele electrice si sursele de iluminat, se stinge focul 
în sobe; 

- se îmbracă  copii si se iau mijloace individuale de protectie (masca contra gazelor se trece 
în pozitia de mars); 

- se anuntă  vecinii, dacă  nu au auzit senna1u1; 
- se ia trusa sanitară, documentele de identitate si rezerva de apă  si alimente si se intră  cât 

mai repede în locurile de protectie sau dacă  nu sunt, în adăposturi naturale; 
1.4 Pentru cei pe care semnalul I-a prins pe stradă: 

- se părăseste mijlocul de transport, imediat ce acesta a oprit; 
- se trece în stare de pregătire mijloacele de protectie individuală  si se ocupă  repede cel mai 

apropiat adăpost; 
- dacă  nu reusuti să  ocupaNi un adăpost, îndreptati-vă  sprecea mai apropiată  încăpere 

subterană, trecere subterană, tunele sau culoare, în lipsa acestora folositi orice sant, râpă, groapă, 
transee, sau alte adăposturi artificiale. 

La sate în afară  de măsurile mentionate, vitele se mână  în locuri ermetizate sau în alte 
adăposturi naturale (râpe, vâlcele, cariere, etc.). 

In toate cazurile: ASCULTATI CU ATENTIE DISPOZITTIILE ORGANELOR DE 
PROTECTIE CIVILĂ; ORGANELOR DE ORDINE SI EXECUTATI-LE NECONDITIONAT. 

2. SEMNALUL ALARMA LA DEZASTRE se compune din : 5 sunete (impulsuri) a 16 
secunde fiecare,cu pauza de 10 secunde intre ele: 

- deschideti difuzoarele, aparatele de radio si televizoarele si ascultati regulile si măsurile 
transmise de organele de protectie civilă; 

. - pregătiti rezerva de alimente, medicamente si îmbrăcăminte adecvată  situatiei ordonate; 
- semnalaţi organelor de protectie civilă  urmări ale calamitătii sau dezastrului (dacă  la 

observati); 
- nu produceti panică, nu răspânditi zvonuri. 

3. SEMNALUL INCETAREA ALARMEI SE COMPUNE D1N : Semnal continuu de aceeasi 
intensitate cu durata de 2 minute: 

După  comunicarea acestui semnal populatia actionează  în concordantă  cu situatia fiecăruia: 
- muncitorii, functionarii, studentii, elevii se întorc la locurile de muncă  sau întrerup 

lucrul pentru înlăturarea urmărilor atacului; 
- populatia neîncadrată  în muncă  si copii se întorc acasă  si actionează  în functie de 

comunicările primite; 
- se reiau activitătile sociale în localitătile rurale. 

TOŢICETĂŢENII TREBUIE SĂ  FIE PREGĂTITĂ  PENTRU EVENTUALITATEA 
REPETĂRII ALARMEI SI SĂ  URMĂREASCĂ  CU ATENTIE COMJJNICĂRILE SI 
SEMNALELE ORGANELOR DE PROTECTIE CIVILĂ! 

NU UITA! 
Cea mai bunăproteclie este cea care ti -o acorzi singur! 



Anexa nr. 1 6 
- ATRIBUTIUNILE -  

PERSONALULUI CARE ASIGURA SERVICIUL DE PERMANENTA DIN PRIMĂRIE 
(IN AFARA ORELOR DE PROGRAM SI IN ZILELE DE SARBATORI LEGALE)  

La primirea Ordinului pentru punerea în aplicare a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor verifică  autenticitatea acestuia la telefon 460441, astfel: 

SUNT 	 DISPECER DE SERVICIU 
(NUMELE ŞI PRENUMELE) 	 . 	. 

LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI VĂ  ROG SĂ  REPETAŢI ORD1NUL TRANSMIS. 

(MESAJUL TREBUIE SĂ  FIE IDENTIC CU CEL PRIMIT ANTERIOR). 

PENTRU MESAJELE PRIMITE PRIN TELEFONUL SPECIAL 112,NU SE SOLICITA 
CONFIRMARE 

Transmite informatia dispeceratului de Politie locala pentru executarea recunoasterilor si 

caută  să  obină  precizări despre: natura dezastrului 	 

ora producerii 	 . data 	 . locul producerii 	 

mărimea şi urmările produse (umane si materiale) 	  

modul de evo1uie în timp a evenimentului 	  

Alarmeaza personalul de conducere din primărie astfel: 

Nr. Numele i Funcţia în Funcţia în Telefon /fax serviciu Telefon 
crt prenumele cadrul instituţiei 

din care face 
parte 

CLSU mobil 

1 Costin Grigore Primar Preşedinte 03723641 1 1/12/13 0744614947 
Lucian CLSU 0236816054 

2 Dragan Claudiu Viceprimar Vice-preşedinte 0372364111/28 072323 1799 
Oliwer 0236816054 

3 Borsan George Seeretar general Membru 03723641 1 1/18 0730124951 
4 Iftimie Victor SefBMSU SefCOAT 0725802046 0722691068 

La ordinul Sefului biroului monitorizare situatii de urgenta ,alarmeaza eehipele de 
interventie,conform schemei de instiintare si alarmare. 

La ordinul Primarului pune in functiune sistemul de instiintare,avertizare si alarmare a 
municipiului cu semnalul corespunzator tipului de dezastru. 

Informează  Primarul la sosire despre situaţia creată  şi măsurile luate. 



Anexa nr.17 

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE 
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE 

ART. 1 
Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii 

feriomenelor hidrometeorologice şi se trarisruit astfel: 
a) la nivel local: 
- se întocmesc de către responsabilul nominalizat în planul de 

apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului local pentru 
situaţi± de urgenţă; 

- se aprobă  de către preşedintele Comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă; 

- se transmit prin gria primarului către Ceritrul operaţional 
udeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la 

Centrul operativ pentru situaţii de urgeriţă  din cadrul Sistemului 
de Gospodărie a Apelor 

ART. 2 
Rapoartele operative vor cuprinde: 
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic 

periculos (cantităţi cumulate de precipitaţi± căzute pe întreaga 
perioadă  de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii 
cumulate cu echivalentul în apă  al stratului de zapadă  existent, 
revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe 
versanţi, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime 
înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale 
digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime 
înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul; 

2) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după  
următorul model: 
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Nr. lBazin  hidrografic, 	Curs de apă 	Obiective afectate 	Cauzele afectării 

crt. lrnunicipiul,  oraşul, 	pe fiecare j 	 pe fiecare 

l coiauna/localităli 	coiaună  şi localitate în parte 

apartinătoare/ localitate 

japartinătoarel 

Coiauna 	  

Satul 	  

Victime omeneşti 	 - revărsare râu, 

nr. persoane sinistrate jpârâu, vale neperrna- 

nr. de case din care: 	lnentă  (noiainalizarea 



  

- distruse 

- avariate 

j- nr. anexe gospodăreşti: 

distruse 

- avariate 

l- nr. obiective socio- 

acestuia) 

blocaje de gheţuri 

scurgeri de pe 

j versanţi 

- băltiri, ape 

- rupere dig, 
interne 

avariere 
economice şi adiainistrativelbaraj  cu indicarea 

ldenumirii ş i adiainis-

j tratorului lucrării 

j- incapacitate de 

j preluare a reţelei de 

j canalizare 

- alte cauze 

(se menţionează  şcoala, 

l grădiniţa, biserica, 

lspitalul, primăria etc.) 

- nr. obiective culturale 

- zone protejate 

- nr. poduri 

- nr. podeţe 

- km DN 

- km DJ 

km DC 

- kia străzi 

km druia forestier 

kia CF 

- ha teren arabil 

- ha păşuni, fâneţe 

- ha păduri 

- km reţele de aliraentare 

cu apă, canalizare 

nr. fântâni 

- nr. construcţii 

lhidrotehnice afectate 

l (cu menţionarea denuinirii, 

l capacităţilor, deţină-- 

ltorului) 

l- reţele electrice, 

l telefonice 

l- reţele aliraentare cu 

l gaze naturale 



IT0TAL JUDEŢ 	 - Victime omeneşti 

Nr. total 	 nr. persoane sinistrate 

localităţi 	 - nr. de case din care: 

afectate  	 - distruse 

- avariate 

- nr. anexe gospodăreşti: 

- distruse 

- avariate 

- nr. obiective socio- 

j economice şi ad1inistrativel 

l (se menţionează  şcoala, 

grădiniţa, biserica, 

lspitalul, primăria, etc.) 

- nr. obiective culturale 

- zone protejate 

- nr. poduri 

- nr. podeţe 

km DN 

- km DJ 

- km DC 

- km străzi 

- km druir forestier 

- km CF 

- ha teren arabil 

- ha păşuni, fâneţe 

ha păduri 

- km reţele de alimentare 

cu apă, canalizare 

- nr. fântâni 

- nr. construcţii 

hidrotehnice afectate 

(cu menţionarea denuinirii, 

l capacităţilor, 

l deţinătorului) 



- reţele electrlce, 

telefonice 

- reţele alimentare cu 

gaze naturale 

—J 

3) măsurile luate de către toate structurile implicate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă  generate de riscurile 
specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care 
acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă  
potabilă  a sinistraţilor şi obiecte de primă  necesitate 

ART. 3 
Rapoartele operative se transmit imediat după  primirea 

informaţiilor primare privind producerea fenomenului 
hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului 

__ 	ori de câte ori se impune, fără  a se repeta informaţiile şi 
pagubele transmise în rapoartele operative anterioare. 

ART. 4 
Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă  hidrologică  

indicându-se în principal: 
a) dacă  a fost aplicat planul de restricţii şi folosire a apei 

în perioade deficitare; debitele minime înregistrate în secţiunile 
de control care au determinat restricţiile; folosinţele de apă  
restricţionate; măsuri de raţionalizare; 

b) modul de asigurare a1 necesarului de apă  în localităţile 
care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă; 

c) modul de asigurare al necesarului de apă  în localităţile 
care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă; 

d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru 
asigurarea necesarului de apă  potabilă  pentru populaţie. 

ART. 5 
Rapoartele operative elaborate de instituţiile/structurile 

implicate vor fi stocate şi pe suport electronic - CD/DVD. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

805300 TECUCI ,str. 1 clecembre 1 9 1 8,nr. 66, 

Tel.centra]a;0236 - 820561 •0236-820562  

e-mail: primtecuci(vahoo.com   
WEB :wwww.primariatecuci .ro 

Telefon secretariat:023 6820446, Fax:023 68 1 6054  
NR. 	 DIN 

RAPORT OPERATIV 
Localizare eveniment: 
1. data producerii (anul, luna, ziva, ora) - 

2. locul producerii evenimentului - 

11. 	Unităţi afectate sau implicate - (modul cum au fost anunţate obiectivele situate în aval): 

111. Detalii despre eveniment - (modul în care s-a produs fenomenul şi evoluţia lui, niveluri şi 
debite, gheţuri şi blocaje, revărsări de ape, torenţi, căderi de grindină, căderi masive de zăpadă, 
vijelie, chiciură). 

1. Natura evenimentului: 

2. Cauza: 

3. Imprejurări: 

Iv. 	Urmări eveniment; 
1. Victime - (morţi şi răniţi cu precizarea numelui şi prenumelui, vârsta şi ocupaţia, 

domiciliul, precum şi împrejurările); 

2. Pagube materiale: 
- 	Case - avariate (fizic - nr. va1oric) - 

- distruse (fizic - nr. valoric) - 

Anexe gospodăreşti - (fizic - nr. valoric) - 

- terenuri agricole (fizic - nr. valoric) - 

- obiective social economice (fizic - nr. va1oric) - 



- drumuri (fîzic - nr. valoric) - D.N. - 

- D.J.- 

- D.C.- 

- D.F.- 

Perioada de întrerupere, data şi ora restabilirii situaţiei, trafîcului; 
Poduri - podeţe (fîzic, nr. valoric) - 

- 	Căi ferate (fîzic, nr. valoric) - 

- 	Reţele electrice (fîzic, nr. valoric) - 

Reţele telefonice (fîzic, nr. valoric) - 

- 	Reţele apă  şi canalizare (fîzic, nr. valoric) - 

- 	Reţele gaz metan (fîzic, nr. valoric) - 

Animale moarte (fîzic, nr. valoric) - 

- 	Alte pagube (fîzic, nr. valoric) - 

V. 	Manifestări asupra factorilor de mediu; 
1. Contaminare (apă, aer, sol, alţi subiecţi) 

2. Probe: 
cine a recoltat - (instituţia, numele şi prenumele persoanei) - 

condiţii de recoltare - 

rezultat - 

3. Tendinţe: (evoluţia fenomenului şi situaţiile critice intervenite); 
creştere - 

staţionare - 

descreştere - 

vI. 	Măsuri luate şi propuneri; 



1. 	Lasursă - 

2. Pentru reducerea şi instalarea urmărilor - 

3. Propuneri - (cereri de forţe, materiale şi mijloace, asistenţă  tebnică  pentru sprijin în cazuri 
deosebite, precum şi ajutoare umanitare de urgenţă) - 

vII. Forţe şi mijloace de intervenţie (servicii de urgenţă  profesioniste şi voluntare, unităţi ale 
M.A.I., unităţi ale M.Ap.N., detaşamente de C.R., alte forţe şi mijloace) - 

ÎNTOCMIT 



Anexa nr.18 

CONŢINUTUL PROCESULUI VERBAL DE CALAMITĂŢI 
întocmit pentru construcţiile 

hidrotehnice afectate de viituri/ 
surse suplimentare de alimentare cu apă  

ART. 1 
(1) Unităţile de gospodărire a apeîor întocmesc Procese verbale de 

calamităţi pentru construcţiile hidrotehnice grav avariate de viituri, 
imediat după  retragerea apelor mari, în vederea alocării unor fonduri în 
regim de urgenţă  pentru refacerea acestora. 

(2) Primăriile întocmesc, după  acelaşi model, Procese verbale de 
calamităţi, în vederea suplimentării surselor de apă  potabilă  pentru 
populaţie.  

(3) Procesul verbal va conţine succint fenomenul produs, cauze, 
gradul de avariere şi necesitatea refacerii în regim de urgenţă  (pentru 
refacerea liniei de apărare, prevenirea unor noi inundaţii etc ), numărul 
de fântâni secate, populaţie afectată  etc , şi va fi întocmit după  
următorul model: 

A. N.A.R./C.L  S U 

Adininistraţia Bazinală  de Apă  	  

Sistemuî de Gospodărire a Apelor 	  

Sistemul Hidrotehnic 	  

Nr. 	  din 	  

Avizat, 

PREŞEDINTE C.J.S.U. 
PRE FECT 

PROCES VERBAL DE CALAMITĂŢI 

Construcţia hidrotehnică  
(mii lei) 	l 

afectată  de viituri/ 

Capacităţi fizice Valoare 

  

Număr de locuitori afectaţi 

de seceta hidrologică  

   



Şef Grup de suport tehnic 	 Preşedinte C.L.S.U. 
Director, 	 Primar, 

Comisia de verificare: 

(4) Procesele verbale se întocmesc pe baza constatărilor efectuate în 
teren de către comisii, alcătuite din specialişti, nominalizate de către 
directorul Administraţiei Bazinale de Apă/Prefectul judeţului. 



Anexa nr.19 

CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ  
privind apărarea împotriva inundaţiilor, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice 

şi secetei hidrologice 
din judeţul 	 perioada 	 

ART. 1 
(1) Rapoartele de sinteză  se întocmesc de către Comitetele judeţene 

pentru situaţii de urgenţă, se aprobă  de către preşedintele Comitetului 
Judeţeanaal Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă  şi se 
transmit Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă  şi 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 
de zile de la încetarea fenomenelor 

(2) Rapoartele de sinteză  se Intocrnesc în baza evaluării finale 
efectuate 1a nivelul comitetelor locale de către comisii numite de 
primari, utilizând modelul de raport operativ de la Anexa nr 8 la 
prezentul regulament, şi validate de către comisiile de specialitate pe 
domenii (construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, 
reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc ), numite de 
prefecţi Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai 
Administraţiei Naţionale Apele Române (Sisterne de Gospodărire a Apelor 
sau Sisteme hidrotehnice), care au responsabilitatea evaluării pagubelor 
produse construcţiilor  hidrotehnice 

Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un proces-
verbal după  modelul din Anexa nr. 20. 



Anexa nr.20 

CONŢINUTUL CADRU AL PROCESULUI VERBAL PRIVIND 
CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA 

FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  	  
Nr. 	/din 

PROCES VERBAL 
privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma 

fenomenelor hidrometeorologice perlculoase ( 	), în comuna 
din data de (perioada) 	  

Comisia numită  prin Ordinul Prefectului nr. 	 din 
forrnată  din: 

- Consiliul Judeţean 	 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  al jud 
- Inspectoratul Judeţean în Construcţii....... 
- Sistemul de Gospodărire a Apelor ....... 

- etc 

ne-am deplasat astăzi, .. 	, în comuna 	, judeţul 	, în 
prezenţa ......(primar, viceprimar, şef SVSU) din partea Primăriei . 
unde am constatat faptul că, în urma.........din zilele de (perioada) 

, au fost afectate următoarele: 
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j Nr. 	 Tip obiectiv avariat/distrus 	 Sursă  lMecanismlcaracte-lDenunire lElemente constructive 
(avariate/ lvaloare l 
Icrt. I 	 l viitură/l 	de 	lriatici 	curs de 	distruse) ale obiectivului 
obiectiv 

inundaţielinundarel ale 	lapă  (râu, l 	  

Denumire lDetinătorl Pozi- lAvariat/l 	 lviituriil pârâu, l Denunire  J material  l UN 	Cantl 

l (persoană  l ţionare/  J Distrus 	 torent(;  l (descrierel 

l fizică/  l dimen-  l 
	

l scurgere j 	mod 

liuridică  j siuni l 
	

l de pe 	afectare( l 

l versanţi 

0 	 1 
	

2 	3 	4 	5 	6 
	

7 
	

8 	 9 
3 

1 lLocuinţă  

2 lAnexă  gospodărească l 

3 lorumuri 

l (DN, DJ, DC, DF( 



lPod/Pode 

5 lobiectiv social/ 

econoinic 

6 	Construcie 

hidrotehnică  

Total sat 

Total U.R.T. 

Notă: 
Tabelul se va completa asLfel: 
- la coloana 3 se va menţiona localizarea obiectivului afectat de pe 

cursul de apă; 
- la coloana 4 se va folosi A pentru avariat şi D pentru distrus; 
- 1a coloana 5 se va menţiona sursa inundaţiei: fluvială, pluvială, 

apă  freatică, rriarină, barare artificială; 
- la coloana 6 se va menţiona mecanismul de inundare: depăşirea 

capacităţii de transport a albiei, depăşirea asigurării lucrărilor de 
apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare 
(restricţionare); 

- la coloana 7 se va menţiona caracteristica viiturii: flash-flood, 
viitură  naturală, viitură  de primăvară  datorită  topirii zăpezii, viitură  
solidă, viitură  rapidă, viitură  cu niveluri remarcabile; 

- 1a coloana 8 se va menţiona denumirea cursului de apă. 

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exernplare. 

Membrii comisiei 

- Consiliul Judeţean 

- I.s.U. ....................... 

- Inspectoratul Judeţean în Construcţii 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Semnatura primarului 


