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CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1
Definiţie, scopuri, obiective
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială, denumit în
continuare PAAR, reprezintă documentul care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul
localităţii Ţicleni măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor
respective.
Scopul PAAR
Este de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le
revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi
coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi
de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
Obiectivele PAAR
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza
concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile
teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării
funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor
operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.
Secţiunea a 2-a
Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1 Acte normative de referinţă
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea
212/2006;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15 / 2005;
HG nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe
care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii
de urgenţă;
HG nr. 1854/2005 privind Aprobarea Strategiei de Management a Situaţiilor de
Urgenţă;
Ordinul comun nr. 638/420/2005 al ministrului administraţiei şi internelor şi al

ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.
2.2 Structuri organizatorice implicate
Consiliul Local Ţicleni
Primaria Oraşului Ţicleni
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Poliţia Oraşului Ţicleni
2.3 Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care,
potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă în profil teritorial.
PAAR se întocmeşte de comitetul local pentru situaţii de urgenţă, se aprobă de consiliul
local şi se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele
analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii
de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Presedintele CLSU va asigura condiţiile necesare elaborării planurilor de analiză si
acoperire a riscurilor, având totodată obligaţia stabilirii si alocării resurselor necesare pentru
punerea în aplicare a acestora, potrivit legii.
Personalul CLSU, precum si cel al celorlalte forţe destinate prevenirii si combaterii riscurilor
generatoare de situaţii de urgenţă are obligaţia să cunoască în părţile care îi privesc conţinutul
planurilor de analiză si acoperire a riscurilor si să îl aplice, corespunzător situaţiilor de urgenţă
specifice.
CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE LOCALITĂŢII ŢICLENI
Secţiunea 1
Amplasare geografică şi relief
Zona Ţicleni aparţine regiunii colinare a Olteniei, aflată în partea centrală a judeţului Gorj.
Din punct de vedere geografic, oraşul Ţicleni se află în sud-vestul României, între
coordonatele aproximative 44 50’ 30” şi 48 58’ latitudine nordică, iar longitudinea estică între 23
15’ şi 23 29’ jumătatea distanţei dintre Gilort şi Jiu. Altitudinea maximă este de 358,2 m în vârful
"Chiciura lui Iepure", iar cea minimă 170 m pe valea pârâului Cioiana.
Oraşul Ţicleni se învecinează la est cu comunele : Jupâneşti şi Bărbăteşti, la sud cu
comunele : Săuleşti şi Aninoasa, la vest cu comunele : Plopşoru şi Bîlteni, la nord cu comuna
Dăneşti şi oraşul Tg. Cărbuneşti.
Din cele 7236 Ha suprafaţă totală a localităţii, intravilanul este de 324 Ha, extravilanul
este de 6912 Ha din care : pădure 4237 Ha, teren agricol 2799 Ha din care 50 % îl constituie
păşunile, drumuri 121,8 Ha, ape 40 Ha, construcţii 160 Ha, neproductiv 178 Ha.
Solurile sunt specifice zonei piemontane, în zona colinară, predominând cele brune
podzolice distribuite de regulă în asociaţie cu soluri brune.
Calitatea acestor soluri influenţează în mod direct resursele naturale şi implicit activitatea
economică a oraşului.
Secţiunea a 2-a
Caracteristici climatice

Oraşul Ţicleni este situat pe valea pârâului Cioiana, înconjurat de dealurile dintre Jiu şi
Gilort, denumite dealurile Bran, protejat de vânturi, cu climă continentală cu uşoară influenţă
mediteraneană.
Precipitaţiile atmosferice nu au depăşit cote de alarmare în ultima perioadă.
Secţiunea a 3-a
Reţea hidrografică
Pârâul Cioiana străbate localitatea Ţicleni, mergând paralel cu DJ 675 – Strada
Petroliştilor. De o parte şi de alta a centrului oraşului primeşte apele Cioieniţei şi Văii Brătuii.
Secţiunea a 4-a
Populaţie
Oraşul Ţicleni însumează în prezent teritoriul cuprins de fostele sate: Ţicleni, Răşina, Tunşi
şi Gura-Lumezii, având o populaţie de 4414 locuitori.
Majoritatea gospodăriilor populaţiei sunt amplasate de-a lungul căii de comunicaţie rutieră
DJ 675 Peşteana Jiu - Tg. Cărbuneşti.
La nivelul oraşului Ţicleni nu avem zone cu gospodării izolate. În oraş există un număr de 1455
gospodării.
Secţiunea a 5-a
Căi de transport
Legătura rutieră cu reşedinţa judeţului se poate asigura prin oraşul Tg. Cărbuneşti
distanţa fiind de 46 Km., prin oraşul Rovinari distanţa fiind de 50 Km. şi prin comuna Dăneşti (DJ
674 A) distanţa fiind de 26 Km. toate drumurile fiind modernizate.
Accesul la instituţii publice şi agenţi economici se realizează direct din căi de
comunicaţie modernizate.
În inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Ţicleni, există 65 de
drumuri dintre care:
- 1 drum comunal;
- 5 drumuri vicinale;
- 59 drumuri stradale.
În cazul în care DJ 674 A Tg. Jiu - Ţicleni ar deveni impracticabil din cauza condiţiilor
meteorologice (căderi de zăpadă, polei), legătura rutieră cu reşedinţa judeţului se poate asigura
prin oraşul Tg. Cărbuneşti distanţa fiind de 46 Km, iar prin oraşul Rovinari distanţa fiind de 50 Km.
Zonele şi tronsoanele periculoase de pe cele două drumuri sunt: zona "Pietriş" , zona
"Cinematograf" pe DJ 675 şi zona de deasupra platformei industriale pe DJ 674 A.
Secţiunea a 6-a
Dezvoltare economică
Oraşul Ţicleni, situat în centrul unei importante zone producătoare de ţiţei şi gaze îşi
datorează existenţa şi dezvoltarea în mod deosebit exploatării acestor resurse, ceea ce a dus la
industrializarea oraşului.
Profilul industrial al oraşului este determinat de activitatea complexă desfăşurată pentru
exploatarea ţiţeiului şi gazelor din subsolul teritoriului administrativ atât al oraşului Ţicleni cât şi
din zonele învecinate. De astfel, această activitate în esenţă constă din exploatarea a numeroase
sonde amplasate pe zone foarte întinse şi în afara teritoriului oraşului, care sunt legate cu
miniplatforme de depozitare şi prelucrare primară a ţiţeiului brut sau a gazului printr-o reţea

extrem de densă de conducte de transport. De asemenea se remarcă numeroase staţii de
compresoare care asigură presiunea necesară în reţelele majore de transport a ţiţeiului şi gazelor
către zone de prelucrare sau consum a acestor resurse.
Secţiunea a 7-a
Infrastructuri locale
În localitatea Ţicleni funcţionează Primăria , Consiliul Local, S.C. APAREGIO, S.C. PETROFAC
SOLUTION & FACILITIES SUPPORT şi Staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale aparţinând
SC Distrigaz Sud SA Bucureşti- punct de lucru Tg-Jiu.
Oraşul dispune de 5 instituţii de învăţământ:
-Şcoala Gimnazială nr. 1- Centru, 3 clădiri din care una P+1, clasele V-VIII;
-Grădiniţa nr. 1 –Centru;
-Școala nr. 1 – Colonia Snagov, P+1;
-Grădinița nr. 5 Gura Lumezii;
-Liceul Tehnologic Ţicleni, 2 corpuri, P+1 şi P+2;
Şcoala Gimnazială şi Liceul Tehnologic Țicleni dispun de dotările necesare desfăşurării unui act
didactic de calitate (cabinete şcolare, laboratoare, biblioteci, săli de sport).
În domeniul ocrotirii sănătăţii comunitatea dispune de un centru de permanență, 2 cabinete de
medicină umană, un cabinet stomatologic şi două farmacii.
În localitate există şi un cabinet de medicină veterinară.
Pe raza oraşului funcţionează un nr. de 4 parohii de cult ortodox.
Secţiunea a 8-a
Specific local
Reţele de utilităţi
Localitatea dispune de următoarele utilităţi :

-Reţeaua de apă potabilă

Alimentarea cu apă a oraşului Ţicleni se realizează din cele două foraje de pe teritoriul localităţii și
de la staţia de apă Socu, modernizată prin fonduri europene.

- Reţeaua de canalizare

La momentul acesta exista 9,5 Km de reţea de canalizare realizați prin Proiectul „Reabilitarea şi
extinderea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare” și o stație de epurare.
-Reţeaua de gaze naturale are o lungime de aproape 37 km, aproape toate gospodăriile fiind
racordate la aceasta utilitate.

-Reţeaua de telecomunicaţii prin fibră optică
-Reţeaua de electricitate este o reţea de joasă tensiune, în montaj aerian, care alimentează

consumatorii casnici si publici prin branşamente individuale; reţeaua de iluminat public urmează
traseul străzilor oraşului.
-Colectarea deşeurilor se realizează de către S.C. SALUBRIS Tg. Cărbunești .
CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Secţiunea 1
Analiza riscurilor naturale
Unele dintre fenomenele meteorologice periculoase au un caracter independent de
anotimp, iar o altă categorie fiind de asemenea condiţionată de anotimpul favorabil producerii lor.
- Inundaţii
În general inundaţiile sunt fenomene previzibile datorită faptului că de la declanşarea
fenomenului până la propagarea în zonele inundabile există suficient timp pentru avertizare si
alarmare. Teritoriul localităţii Ţicleni nu este afectat de inundaţii majore, ci numai de cantităţi mari
de apă acumulate în urma precipitaţiilor abundente.

Cele mai frecvente inundaţii pe teritoriul Oraşului Ţicleni, au fost cele produse prin
revărsarea apelor de pe versanţi din cauza ploilor abundente de lungă durată, dar şi prin
revărsarea pârâului Cioiana şi afluenţilor.
Inundaţiile produse pe raza localităţii Ţicleni nu au necesitat evacuarea persoanelor sau
instalarea eventualelor tabere pentru sinistraţi.
- Incendii de pădure
Acţiunile şi măsurile de prevenire si apărare împotriva incendiilor sunt o preocupare
constantă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Pe raza oraşului se află o suprafață de
4237 ha de pădure.

- Alunecări de teren

Alunecările de teren sunt fenomene naturale majore care, de regulă, se produc pe versanţii
dealurilor, prin deplasarea rocilor de-a lungul pantei sau lateral ca urmare a unor fenomene
naturale (ploi torenţiale, mişcări tectonice, prăbuşiri sau eroziuni puternice ale solului, distrugerea
plantaţiilor etc).
Alunecările de teren cauzează pagube imense pentru căile de transport, proprietăţi
agricole și locuinţe. Ele se pot declanşa şi urmare a altor hazarde precum cutremurele, ploile
torenţiale. Măsurile planificate pentru prevenire, protecţie și intervenţie în cazul alunecărilor de
teren sunt similare cu cele aplicate în caz de cutremur. O particularitate o constituie faptul că
evenimentul, cu rare excepţii, nu se desfăşoară chiar prin surprindere.
În aceste condiţii, un rol important revine acţiunilor de observare a condiţiilor de favorizare
a alunecărilor de teren și alarmării (avertizării) populaţiei în timp util realizării protecţiei.
În localitatea Țicleni au fost înregistrate alunecări de teren în zona Felteru și la vest de
proprietățile unor cetățeni din Tunși.
În prezent aceste zone de risc sunt luate în evidenţă şi permanet monitorizate, iar
populaţia avertizată şi instruită privind modul de comportament şi acţiune într-o situaţie de
urgentă.

Fenomene distructive de origine geologică

-Cutremurele de pământ
Oraşul Ţicleni poate fi afectat conform hărţii de mai jos de cutremure de pământ cu
magnitudinea de şapte grade pe scara RICHTER.

Cutremurele tectonice care se manifestă în România şi implicit în judeţul Gorj – oraşul
Ţicleni pot genera următoarele efecte:
- distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii sociale, culturale,

religioase, etc.) ;
- distrugerea sau avarierea construcţiilor industriale;
- distrugerea sau avarierea reţelelor de gospodărie (apă, gaz, electricitate,
telecomunicaţii, etc.);
- generarea de incendii (în general izolate);
- declanşarea de alunecări de teren sau de surpări de teren;
- declanşarea unor epidemii, ca urmare a degradării calităţii factorilor de mediu;
- producerea unor efecte de masă (panică, stres etc.);

Fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole,

depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă.
Până în prezent în localitatea Ţicleni nu s-au semnalat astfel de evenimente de mare
amploare care să necesite intervenţia forţelor de intervenţie sau evacuarea populaţiei.
Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:
a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
b) obiectivele sociale;
c) capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale şi altele);
d) căile de comunicaţii rutiere, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi
sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;
f) mediul natural (păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).
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Incendii de mari proporţii şi explozii

Incendiile reprezintă o ardere declanşată natural sau artificial, în urma căreia se produc
pierderi de vieţi umane şi animale precum şi pagube materiale.
Pe teritoriul Oraşului Ţicleni incendiile pot avea loc la fondul forestier, culturile de cereale,
(în perioadele caniculare şi secetoase), la locuinţe, precum şi la depozite de produse petroliere
unde se află cantităţi însemnate de carburanţi.
- explozii mari la S.C. PETROFAC SOLUTION & FACILITIES SUPPORT ;
- incendii şi explozii la gospodăriile populaţiei;

Judetul Hunedoara
Judetul
Caras Severin
NOVACI

BUMBESTI-JIU
RUNCU

SCHELA
STANESTI

PADES

CRASNA

MUSETESTI
POLOVRAGI
BAIA DE FIER

TURCINESTI

TISMANA

BUMBESTI-PITIC
BENGESTI-CIOCADIA
ALIMPESTI
SACELU

LELESTI
BALANESTI

PESTISANI ARCANI

PRIGORIA

TÂRGU-JIU

ROSIA DE AMARADIA

SCOARTA
GODINESTI

ALBENI
TELESTI BALESTI
DANESTI

Zone incendii

CALNIC
GLOGOVA

DRAGUTESTI
JUPINESTI
BILTENI

MATASARI

Judetul Valcea

BERLESTI

ROVINARI
CIUPERCENI

Zone explozii conducte
petrol şi gaze

BUSTUCHIN

TIRGU- CARBUNESTI

LOGRESTI

TICLENI BARBATESTI
LICURICI

FARCASESTI

CATUNELE

MOTRU

SLIVILESTI
DRAGOTESTI
URDARI
NEGOMIR
PLOPSORU
SAMARINESTI
VAGIULESTI

BOLBOSI

TURCENI

SAULESTIVLADIMIR
HUREZANI
DANCIULESTI

ANINOASA

CAPRENI
STEJARI

BORASCU
STOINA

Judetul Mehedinti

BRANESTI
TURBUREA
IONESTI
TANTARENI CRUSET

Judetul Dolj

Secţiunea a 2-a
Analiza riscurilor tehnologice
Accidentele chimice se definesc ca eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unor
substanţe toxice industriale, la concentraţii mai mari decât concentraţiile maxime admise punând
astfel în pericol sănătatea populaţiei.
Pe teritoriul Oraşului Ţicleni, accidentele chimice pot avea loc pe timpul transportului de
substanţe periculoase şi produse inflamabile cu mijloacele de transport auto datorită unor
accidente de circulaţie.

Poluare ape

În localitatea Ţicleni principalele domenii de activitate de la care provin apele uzate sunt :
extracţia de ţiţei şi gaze;
gospodărie comunală.
Locurile în care au avut loc astfel de fenomene, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a
acestora sunt pe Pârâul Cioiana şi afluenţii Valea Brătuii şi Cioieniţa.

Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
Riscurile biologice:
Pe raza localităţii Ţicleni zone cu probabilitate de izbucnire a unor epidemii sunt la
locuinţele cunoscute în localitate sub denumirea de „Baraca 901” , iar a unor epizootii la
majoritatea gospodăriilor populaţiei.
Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu
Riscul de incendiu:
În localitatea Ţicleni cea mai mare parte a incendiilor produse a fost la vegetaţia uscată,
respectiv pajişti şi teren forestier, într-o mai mică măsură înregistrându-se incendii şi la instalaţiile
petroliere ce aparţin S.C. PETROFAC SOLUTION & FACILITIES SUPPORT S.R.L.

CAPITOLUL IV. ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1 Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constă în
stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă,
definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premizelor referitoare
la condiţiile viitoare (completarea alternativelor fata de obiectivele urmărite, identificarea si
alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de acţiune ce urmează să fie
aplicat), selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea
deciziei şi precizarea / transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare.
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:
- activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţa
- informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra
comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol
- exerciţii si aplicaţii.
- informarea preventivă;
- pregătirea populaţiei;
-constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;
Activităţile preventive planificate, organizate si desfăşurate in scopul acoperirii riscurilor sunt:
- controale şi inspecţii de prevenire;
- asistenţă tehnică de specialitate;
Prevenirea populaţiei se asigură prin înştiinţare şi alarmare. În cazul înştiinţării se transmit
mesajele despre pericolul producerii unor situaţii de urgenţă la autorităţile administraţiei publice
locale, instituţiile publice şi operatorii economici în scopul evitării surprinderii.
Prin alarmare se avertizează populaţia asupra pericolului, iminenţa sau producerea unor
situaţii de urgenţă în scopul trecerii rapide şi în mod organizat la aplicarea măsurilor de protecţie
şi intervenţie.
Înştiinţarea şi alarmarea se realizează prin sistemul de telecomunicaţii, radio, mijloacele
radiotelefon existente la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă – Centru Operativ cu activitate
temporară în reţeaua radiotelefon a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj,
mijloacele de înştiinţare şi alarmare din sistemul protecţiei civile.

Informarea populaţiei şi comunicarea regulilor de comportare cu ajutorul mijloacelor de
informare în masă se execută de către purtătorul de cuvânt al Preşedintelui Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă pe baza instructajului primit.
Semnalele de înştiinţare şi alarmare în caz de producere a dezastrelor sunt cele stabilite pe
linie de protecţie civilă.
Modul de aplicare a planului
Aplicarea planului de apărare pentru situaţii de urgenţă este determinată de tipul riscurilor
produse pe teritoriul oraşului Ţicleni.
În funcţie de natura şi urmările produse, primarul declară cu acordul prefectului judeţului
Gorj - STAREA DE ALERTĂ – pe teritoriul localităţii.
Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în plan, se execută cu ordinul Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ce va fi transmis de către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Lt.Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj sub forma unei expresii astfel:

"SUNT ____________________ DE LA INSPECTORATUL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ “LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ,
S-A PRODUS LA __________________ PUNEŢI ÎN APLICARE PLANUL DE ANALIZĂ
ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR".

La primire mesajului se verifică autenticitatea acestuia la telefon : 0253/211212.
Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în plan se execută fără a primi alt ordin imediat după
identificarea pericolului, sau după producerea acestuia.
Despre locul, natura, data şi ora producerii evenimentului, urmările şi măsurile luate pe teritoriul
oraşului se va raporta imediat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.Col. Dumitru
Petrescu” al judeţului Gorj, la tel 0253211212;112.
Măsurile de protecţie şi intervenţie se aplică în funcţie de factorii de risc ce pot afecta localitatea.
 cutremur de pământ caracteristic zonei seismice de gradul VII
 accident chimic pe timpul transportului de substanţe periculoase
 inundaţii datorate precipitaţiilor, scurgerilor de apă de pe versanţi;
 epidemii epizootii;

Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor
Desfășurarea intervenţiei
- Înştiinţarea instituţiilor şi agenţilor economici din raza de responsabilitate
- Aducerea la sediul Primăriei a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
- Alarmarea şi aducerea la sediul propriu a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi
deplasarea la locul intervenţiei
- Alarmarea populaţiei şi salariaţilor despre pericol
- Organizarea serviciului de permanenţă la punctul de conducere (sediul primăriei).
- Pregătirea organelor de conducere şi serviciului de urgenţă voluntar privind modul de acţiune în
raport cu natura factorilor de risc.
- Informarea oportună a populaţiei şi salariaţilor asupra modului de comportare şi urmărilor ce pot
fi produse
- Asigurarea protecţiei individuale şi colective a populaţiei prin :
-adăpostirea în spaţii autorizate
- asigurarea mijloacelor de protecţie individuală
- M.C.G. pentru personalul de conducere;
- M.C.G. pentru servicii de urgenţă voluntare;
- M.C.G. pentru populaţie (contra cost):

- mijloace de protecţie improvizate;
Evacuarea populaţiei, animalelor, şi bunurilor materiale din zonele ce pot fi afectate iminent.
Asigurarea asistenţei materiale de specialitate şi introducerea măsurilor de profilaxie necesare în
zona afectată.
Asigurarea cazării sinistraţilor, hrănirii şi asistenţei medicale a acestora.
Introducerea restricţiilor de circulaţie şi de consum a apei, alimentelor şi furajelor în zonele
afectate.
Asigurarea pazei şi ordinii în zonele afectate.
Informarea oportună şi periodică a populaţiei şi salariaţilor despre modul de evoluţie a
evenimentelor, a distrugerilor produse şi a măsurilor luate de organele locale în vederea protecţiei
populaţiei, limitării şi înlăturării urmărilor produse în vederea combaterii panicii.
Limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă se execută de către serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă, salariaţi şi populaţie în cooperare cu poliţia şi alte formaţiuni primite în sprijin (Crucea
Roşie., serviciile profesioniste de urgenţă).
Conducerea acţiunilor de intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă se
asigură de către Comitetul Local pentru Situatii de Urgenţă, care trebuie să desfășoare
următoarele activităţi:
- înştiinţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional) despre situaţia
creată la telefon 0253211212, 112, precum şi a altor instituţii cu atribuţii.
- Sistemul de gospodărire a apelor – tel. ______________
- Agentia de protecţie a mediului –tel. _______________
- Direcția de Sănătate Publică – tel. _______________
- Directia Sanitar Veterinară – tel. __________________
- înştiinţarea şi avertizarea instituţiilor publice şi obiectivelor economice ce pot fi afectate
- alarmarea populaţiei despre pericolul creat prin sirenele electrice şi prin clopotele de la biserici.
- executarea cercetării şi recunoaşterii în zona afectată în vederea obţinerii informaţiilor asupra
evoluţiei fenomenului şi a urmărilor produse de acesta;
- acordarea primului ajutor medical, transportul şi spitalizarea răniţilor;
- executarea acţiunilor de intervenţie specifice în funcţie de situaţia creată;
- asigurarea pazei şi ordinii în zona afectată;
- combaterea panicii şi zvonurilor;
- organizarea şi executarea evacuării ( la nevoie);
- organizarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi a decontaminării (la nevoie);
- asigurarea măsurilor de profilaxie medicală;
- asigurarea logistică a acţiunilor de înlăturare a urmărilor dezastrelor, a odihnei şi
hrănirii personalului de intervenţie se asigură de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenţă.

Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evolutia evenimentului, intervenţiile
serviciilor pentru situaţii de urgentă sunt organizate astfel:
- urgenta I - asigurată de SVSU la obiectivul afectat sau de serviciile private organizate la
operatorii economici;
- urgenta a II-a - asigurată de subunitaţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Lt. Col.
Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj;
- urgenta a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe;
- urgenta a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare si de
lungă durată.

Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie
pentru:

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă,

- salvarea şi / sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul
victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă
necesitate;
- acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei,
instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;
- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate
pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: sediul poliţiei, dispensar, clădirile
instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, staţiile de distribuţie a
energiei, clădiri pentru învăţământ;
- limitarea proporţiilor situaţiei de urgență specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele
din dotare;

Secţiunea a 5-a. Instruirea
Pregătirea forţelor de intervenţie se realizează pe baza unor programe anuale de pregătire
avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj;

Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării,
detectării, măsurării, înregistrării, stocării si 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 urgență. Informarea secretariatului tehnic permanent al
comitetului pentru situaţii de urgentă ierarhic superior asupra locului producerii unei situaţii de
urgentă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate,
se realizează prin rapoarte operative.
Primarul, comitetul local pentru situaţii de urgentă, precum si conducerile operatorilor economici si
instituţiilor amplasate in zone de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi
locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor
preventive şi de intervenţie.
Conducerea şi cooperarea
Conducerea acţiunilor în perioada premergătoare, pe timpul și după producerea
urgenţelor civile se execută de catre Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă. Preşedintele
Comitetului Local ia decizia (hotărârea) pe baza propunerilor făcute de către membrii comitetului.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă asigură organizarea şi conducerea tuturor acţiunilor
ca organ de specialitate al Președintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pe baza
ordinelor şi dispoziţiilor acestuia.
CAPITOLUL V. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
Resursele umane necesare pentru prevenirea şi gestionarea tipurilor de risc din zona de
competenţa vor fi asigurate de : C.L.S.U., S.V.S.U. Poliţia oraşului Ţicleni , Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj şi alte forţe ce se vor folosi în
situaţii de urgenţă.
Forţa umană prezentată mai sus va acţiona pentru intervenţie cu tehnica din dotare
precum şi cu cea de la operatorii economici cu care se vor încheia protocoale şi planuri de
intervenţie pentru situaţii de urgență.
C.L.S.U. are prevăzute ca fonduri în bugetul pe anul 2016 suma de 177,74 mii lei în
conformitate cu planurile privind asigurarea cu resurse financiare şi materiale necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă.
CAPITOLUL VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se
stabileşte prin planurile de apărare specifice, de către autorităţile, instituţiile publice şi operatorii
economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi
acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei
de urgenţă specifice se asigură de către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii
în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Primarul oraşului Ţicleni,
Radu Constantin

ANEXE
1.Lista autoritatilor si factorilor care au responsabilitati în analiza si acoperirea riscurilor în unitatea
administrativ-teritoriala
2.Atributiile autoritatilor si responsabililor cuprinsi în PAAR
3.Componenta nominala a structurilor cu atributii în domeniul gestionarii situatiilor
de urgenta, cu precizarea unitatii la care sunt încadrati membrii structurilor, functiei, adresei si a
telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu, a responsabilitatilor si misiunilor;
4. Riscuri potentiale în localitati/judete vecine care pot afecta zona de competenta a unitatii
administrativ-teritoriale
5.Harti de risc;
6.Masuri corespunzatoare de evitare a manifestarii riscurilor, de reducere a frecventei de
producere ori de limitare a consecintelor acestora, pe tipuri de riscuri;
7.Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice si de
alarmare a populatiei în cazul evacuarii;
8.Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situatii de
urgenta (seism, inundatie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.);
9) Planuri si proceduri de interventie;
10) Schema fluxului informational-decizional;
11) Locuri/spatii de evacuare în caz de urgenta si dotarea acestora;
12) Planificarea exercitiilor/aplicatiilor conform reglementarilor tehnice specifice;
13) Rapoarte lunare de informare si analiza catre prefect;
14) Protocoale de colaborare cu institutii similare din tarile cu care exista granite comune, în cazul
producerii unor situatii de urgenta;
15) Situatia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace si materiale de aparare existente, modul cum
se acopera deficitul din disponibilitati locale si cu sprijin de la comitetul
pentru situatii de urgenta ierarhic superior etc.;
16) Reguli de comportare în cazul producerii unei situatii de urgenta.

ANEXE.

Anexa 1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea
riscurilor
Anexa 2 Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR
Anexa 3. Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării
situaţiilor de urgenţă, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei,
adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu;
Anexa 3.1 Responsabilităţi şi misiuni;

Anexa 4. Principalele tipuri de risc din localitate

Anexa 5. Schema fluxului informaţional-decizional;

Anexa 6 Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare
existente;

Anexa nr. 1
la planul de analiză și acoperire a riscurilor al localităţii Ţicleni
Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi
în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Ţicleni

Nr.
Crt

Denumire
autoritate

Coordonate
autoritate

Persoană(e)
de contact

1

1
Primărie

Str.Petroliştilor nr.769
tel: 0253234361
fax: 0253234333

Radu Constantin
Primar
tel: 0253234361
fax: 0253234333
mobil: 0745646305

Şcoala
2 Gimnazială

Str.Petroliştilor nr.
tel: 0253234094

Liceul3Tehnologic
Ţicleni

Str.Stadionului nr. 1
tel: 0253234340

2

3

S.C. PETROFAC
4
4
SOLUTION &
FACILITES
SUPPORT
S.C. PETROFAC
5
5
SOLUTION &
FACILITIES
SUPPORT
S. Departament
Logistică Ţicleni
Poliţia
6 Ţicleni
6

Str. Stadionului nr.4

Cabinete
7
Medicale
Individuale

7

Mazilu Constantin
Viceprimar
tel: 0253234361
fax: 0253234333
mobil: 0745646306
Pușcaș Claudia
Director
tel: 0747413873
Istrate Mihai
Director
tel:0745775935
Preda Nicolae
Director
mobil: 0735155503

Atribuţii în PAAR,
conform fişei nr.
Fişa nr.

Fişa nr.

Fişa nr.

Fişa nr.

Fişa nr.

Str. Stadionului nr.4

Bădoiu Adrian
Director
mobil: 0732410218

Fişa nr.

Str. Petroliştilor nr.
tel: 0253234365

Talabă Claudiu-C-tin
Şeful poliţiei
mobil: 0762892254

Fişa nr.

Aleea Sănătăţii nr. 2
tel:0253234349
tel:0253234595

Moroşanu Vasilica
Medic
mobil: 0740051383
Porojnicu Adriana

Fişa nr.

Cabinet
Medical Veterinar

Medic
mobil: 0769720776
Aleea Sănătăţii nr. 2A
Răd Duicu Ioan-Gabriel
Tel. 0762994695

9

Sector Gaze Țicleni

Str. Valea Brătuii

10

Poliția Locală
Țicleni

Str.Petroliştilor nr.769
tel: 0253234361
fax: 0253234333

11.

Aparegio Țicleni

Str. Stadionului
tel: 0253234103

Fişa nr.

Gigă Ion
Mobil: 0749692152
Trușcă Simona
0766434831

Fişa nr.

Sprînceană Eleonora
0723647594

Fișa nr.

Fișa nr.

Responsabilităţi şi misiuni
Comitetele locale au următoarele atribuţii principale:

a) Conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă:


informează prin centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
 evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale,
stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea
lor;
 declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
 analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
 informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
 îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele
abilitate.
b) Conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă:
 aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează
anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru
îmbunătăţirea acesteia;
 aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
 participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă,
precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;
 stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
 gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de
protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;
 asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă
corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile
pentru depozitarea materialelor de intervenţie.
Centrele operative cu activitate temporară au următoarele atribuţii principale:
a) centralizează şi transmit operativ la centrul operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă;
b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul Judeţean şi celelalte centre
operaţionale şi operative interesate;
c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor
de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea
legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea
situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu
dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe
timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;

g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă,
prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru.

Anexa nr.4
Principalele tipuri de risc din localitate sunt:
-cutremere de pământ - localizare pe teritoriul localităţii
- pagube - avarierea construcţiilor, reţelelor de apă,gaze, energie
electrică, telefonice
- forţe şi mijloace de intervenţie - Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă; 2 buldocupe, 4 autobasculante, 2 autobuze, 2 microbuze, 1 autosanitară,
1 autospecială de stins incendii.

- Accident chimic
- localizare - pe căile de comunicaţie rutiere pe timpul
transportului de substanţe periculoase
- pagube - în funcţie de substanţa transportată se pot produce
incendii, explozii;asupra oamenilor pot provoca arsuri, intoxicare, asfixie, infecţii, îmbolnăvire
sau deces ( în caz de inhalara sau contact cu substanţa)
- forţe şi mijloace de intervenţie - serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă, 1 autospecială de stins incendii, 2 autocisterne echipate cu dispozitive de
stropire

- Inundaţii
- localizare - Cartier Tunşi, Zona Băi, Zona Centru (lângă S.C.
Jokey), Zona Gura-Lumezii ( pârâul Lumedia)
- pagube - 40 -gospodării, (mai puţin cele din Zona Tunşi-Băi,
care sunt afectate datorită apei care se scurge de pe versant), 30 Ha teren agricol

- Incendii

- localizare – terenuri cu vegetaţie, gospodării, instalaţii petroliere
- pagube –
- forţe şi mijloace de intervenţie - serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă, 1 autospecială de stins incendii, serviciul privat pentru situaţii de urgenţă al
Schelei Ţicleni
-Alunecări de teren

- localizare – zona Felteru
- Tunși – la vest de proprietățile d-lui Vulpe Iulian,
d-lui Codarcea Florian, d-nei Petec Maria,
Epidemii, epizootii

- localizare - Pe raza localităţii (zona centrală-blocuri, baraca 901)

Anexa nr.____

SCHEMA
fluxului informaţional operativ – decizional
pentru situaţii de urgenţă
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL JUDEŢULUI GORJ
( PREFECTURA )
Centrul operaţional pentru S.U.
Tel. 0253-211212/211213
Fax 0253-211706

112

Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă

„Lt.col. Dumitru Petrescu”

Tel. 0253211212, 0253211213

112

Fax. 0253-211706

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
ŢICLENI

Centrul operativ cu activitate temporară
Tel.0253234361; Fax 0253234333

Presedinte
CLSU
PRIMAR
Tel_________
ac.__________
_

Şef S.V.S.U.
Tel.__________
ac.__________

Poliţia
_________
Pol.com.
_________

Cab.
Med.
____

SVSU

Cooperare

____
Petrofac Țicleni
EPS Logistica
Tel____________
Tel____________
SPSU
Tel____________

- comandă - raport
- informare - înştiinţare
şi cooperare

Localităţi vecine
Orş Tg. Cărbuneşti
Tel____________
Com.Dăneşti
Tel____________
Com. Aninoasa
Tel____________
Com. Bîlteni
Tel____________

Anexa nr.15

TABEL CU STOCUL DE MIJLOACE ŞI MATERIALE DE INTERVENŢIE EXISTENTE
ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ

DENUMIRE MATERIALE
SÂRMĂ NEAGRĂ 2-4 mm
PLASĂ SÂRMĂ ZINCATĂ
CUIE 10-20 cm
SACI IUTĂ PTR. PĂMÂNT ŞI NISIP
FUNIE 15 mm
CASMALE, LOPEŢI
TÂRNĂCOAPE, SAPE
FURCI SAU RĂNGI
ROABE
SECURI DE MÂNĂ
CIOCANE DIFERITE
CLEŞTE CUIE
BARDE SAU TOPOARE
DĂLŢI
GĂLEŢI APĂ
MOTOPOMPĂ
MOTOFIERĂSTRĂU
TRACTOR CU REMORCĂ
MICROBUZ
RADIOTELEFON PORTABIL
RADIOTELEFON FIX
RADIORECEPTOR ZEFIR
TARGĂ SANITARĂ
PICAMER
APARAT DE SUDURĂ
POLIZOR
MOTOFIERĂSTRĂU
GRUP ELECTROGEN

U.M
Kg.
Kg.
Kg.
BUC.
Kg.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.

EXISTENT
10
100
10
100
10
20
15
2
1
1
3
2
1
2
8
3
2
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1

Anexa nr. 16
REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA DEZASTRE
- Învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;
- Păstraţi-vă calmul;
- Deschideţi difuzoarele, aparatele radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile generale
emise pe aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile în drept;
- Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale evenimente
importante, cum ar fi incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri etc;
- Aveţi la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să vă
ajute să supravieţuiţi câteva zile;
- Dacă sunteţi acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceţi fără greutăţi peste perioada
de pericol;
- Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi cu
dumneavoastră rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeţi în noua
localitate;
Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi la îndemână sunt:
-apa (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre);
-hrana (în pachete conservate sau sigilate);
-medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastră şi în special trusa de prim
ajutor;
-cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil;
-luaţi cu dumneavoastră şi păstraţi documentele de identitate.
După producerea dezastrului acţionaţi astfel:
-respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările organelor de
protecţie civilă;
-intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
-nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost
inundate;
-nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte;
-dacă simţiţi miros de gaze deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal
de gaze, părăsiţi casa imediat şi anunţaţi (dacă este posibil) societatea de distribuţie a gazelor;
-dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeţi sursa principală de curent
electric, ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi în final conectaţi-le la priză;
(ATENŢIE ! NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ);
-dacă sunteţi sfătuiţi să vă evacuaţi, să faceţi promt acest lucru;
-verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a folosi.
Nu consumaţi alimente care au luat contact cu apa de inundaţie.
Urmăriţi instrucţiunile organelor de protecţie civilă în legatură cu folosirea apei şi
alimentelor;

-dacă este necesar cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost;
-staţi departe de zonele de calamitate.
Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;
-nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar când o faceţi conduceţi cu atenţie;
-scrieţi si telegrafiaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă,
altfel,autorităţile locale pot pierde timp cautându-vă;
-nu întrerupeţi liniile telefonice dacă ele sunt necesare pentru apeluri speciale;
-nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni.

