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PR.OIE,CT fDE IIOTAN.AN.-E,

privind aprobarea,,PLANULUI DE ANALIZA $I ACOPERIRE A
RISCT]RILOR AL MUNICIPIULUI MOTRUO'

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avflnd in vedere:
. Prevederile Ordinului Ministrului Administra{iei gi Intemelor nr. 132129.01.2007

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analizd' qi acoperire a

riscurilor gi a Structurii-cadru a planului de analizd. qi acoperire a riscurilor;
o Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnicd legislative pentru

elaborarea actelor normative, republicatd cu modificdrile si completirile
ulterioare;

. Prevederile art.l29, alin. 1. din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

o H.C.L.nr. 78124.06.2021 privind aprobarea Planului de Analizd qi Acoperire a

Riscurilor al Municipiului Motru;
o Referatul de aprobare;
o Raportul de specialitate intocmit de domnul Pirvulescu Marcel - Consilier in

cadrul Compartimentului Protecfie Civild;

tn temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aproba ,,PLANUL DE ANALIZA $I ACOPERIRE A RISCURILOR AL
MLINICIPIULUI MOTRU", conform anexei la prezentul proiect de hotdrdre.

Art.2.La dataadoptdrii hotdr6rii iqi inceteazd aplicabilitatea H.C.L.nr.78124.06.2021.

Art.3. Prevederile hot[rArii vor fi duse la indeplinire de Compartimentul Protectie CivilS din
cadrul Primiriei Municipiului Motru gi de toate autoritAtile care au atribuJii in acest sens.

Art. . Hotdr6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Compartimentului Protectie Civild din cadrul Primdriei Municipiului Motru .
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Avind in vedere:
o Prevederile Ordinului Ministrului Administraliei gi Internelor nr. 132129.01.2007

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analizd gi acoperire a
riscurilor qi a Structurii-cadru a planului de analizd, gi acoperire a riscurilor;

. Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnicd legislative pentru
elaborarea actelor normative, republicatl cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

o Prevederile art.129, alin. l. din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

o H.C.L.nr. 78124.06.202I privind aprobarea Planului de Analizd qi Acoperire a

Riscurilor al Municipiului Motru;
o Referatul de aprobare;
o Raportul de specialitate intocmit de domnul Pinmlescu Marcel - Consilier in

cadrul Compartimentului ProtecJie Civil6;

in temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aproba ,,PLANUL DE ANALIZA $l ACOPERIRE A RISCURILOR AL
MUNICIPIULUI MOTRU", conform anexei la prezentul proiect de hotlrdre.

Art.2. La data adoptirii hotirdrii i;i inceteazd aplicabilitatea H.C.L .w. 78124.06.2021.

Art.3. Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de Compartimentul Proteclie Civild din
cadrul Primdriei Municipiului Motru qi de toate autoritAtile care au atribu{ii in acest sens.

Art.4. Hot[rdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Compartimentului Protecfie Civil5 din cadrul Primdriei Municipiului Motru .
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CAPITOLUL I,

DlsPozrTil GENERALE

Definitie, scop, obiective

Definilie

Planul de Analizi gi Acoperire a Riscurilor (PAAR), din zona de competenli a
Comitetului Local pentru Situalii de Urgen{i Motru, reprezinti documentul care
cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul municipiului Motru, mdsurile, acfiunile
gi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopul: Planul de Analizd gi Acoperire a Riscurilor (PAAR) are scopul de a asigura
cunoagterea, de citre tofi factorii implicati, a sarcinilor gi atribu[iilor ce le revin
premergdtor, pe timpul gi dupd aparilia unei situatii de urgen[i, de creare a unui cadru
unitar 9i coerent de ac[iune pentru prevenirea gi gestionarea riscurilor generatoare de
situatii de urgentd gi de a asigura un rispuns optim Tn caz de urgen[i, adecvat fiecirui
tip de risc identificat.
Obiective:

a) Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situa[ii de urgen[d, prin evitarea
manifestirii acestora, reducerea fecvenfei de producere ori limitarea
consecinfelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificirii 9i evaluirii
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale.

b) Amplasarea gi dimensionarea unitdfilor operative 9i a celorlalte forle destinate
asigurdrii functiilor de sprijin privind prevenirea gi gestionarea situa[iilor de
urgenli.

c) Stabilirea concep[iei de interventie in situafii de urgenfi gi elaborarea planurilor

operative.
d) Alocarea gi optimizarea fo(elor gi mijloacelor necesare prevenirii gi gestionirii

situatiilor de urgentS.
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Responsabilitdli privind analiza gi acoperirea riscu rilor

Responsabilitilile privind analiza 9i acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor

care, potrivit legii, au atribulii ori asigurd functii de sprijin privind prevenirea 9i

gestionarea situaliilor de urgenld in profil teritorial. PAAR se intocmeqte de Comitetul

Local pentru Situalii de Urgenta Motru 9i se aprobe de Consiliul Local Motru.

PAAR se actualizeazi la fiecare inceput de an sau ori de c6te ori apar alte riscuri

decit cele analizate sau modificiri in organizarea structurilor care, potrivit legii, au

atribulii ori asigura funclii de sprijin privind prevenirea 9i gestionarea situatiilor de

urgenti in profil teritorial.
Primarul Municipiului Motru rdspunde de asigurarea condiliilor necesare

elaboririi PAAR.. Dupi elaborare 9i aprobare, PAAR este pus la dispozilia

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgenld

Gorj, comitetului Local pentru situalii de Urgenti Motru , iar extras din documentele

respective se transmit celorlalte institulii 9i organisme cu atribulii in prevenirea 9i

gestionarea riscurilor generatoare de situalii de urgenli, acestea avAnd obligatia si
cunoascS, in pa(ile care le privesc, conlinutul planurilor 9i si le aplice corespunzdtor

situatiilor de urgenta specifice. lnspectoratul pentru Situatii de Urgentd "Lt.Col'Dumitru
Petrescu" al Judelului Gorj, prin Cenkul Operalional, asiguri pregitirea, organizarea 9i

coordonarea acliunilor de rispuns, precum 9i elaborarea procedurilor specifice de

interventie, corespunzdtoare tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgenld.

Operatorii economici, instituliile publice, organizaliile neguvernamentale 9i alte structuri

din unitatea administrativ-teritoriale au obligatia de a pune la dispozilie comitetelor

pentru situatii de urgenli toate documentele, datele 9i informatiile solicitate in vederea

intocmirii Planului de Analizd gi Acoperirea Riscurilor. Documentele, datele 9i

informaliile a cdror divulgare poate prejudicia siguranta nalionali 9i apirarea tirii ori

este de nature sd determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat

se supun regulilor 9i misurilor stabilite prin legislatia privind protectia informaliilor

clasificate.
. Alocarea resurselor materiale gi financiare necesare desfiguririi activitilii de

analizi 9i acoperire a riscurilor se asiguri, potrivit reglementirilor in vigoare, de citre
fiecare autoritate, organism, operator economic ai /sau institulie in parte, corespunzitor

sarcinilor 9i atributiilor ce-i revin.

Planul de analize gi acoperire a riscurilor se intocmegte intr-un numir suficient

de exemplare, din care unul va fi pus la dispozitia lnspectoratului Judetean pentru

Situalii de Urgenli ,,Lt.Col.Dumitru Petrescu" Gorj. Personalul din lnspectoratul judetean

pentru situalii de urgenli, precum gi cel al celorlalte fo(e destinate prevenirii 9i

combaterii riscurilor generatoare de situalii de urgenli (SVSU Motru) are obligatia sa

cunoasci in pi(ile care il privesc continutul planului de analizl gi acoperire a riscurilor

gi si il aplice, corespunzitor situatiilor de urgenti specifice.
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Respon s ab i I itdli I e cet6len ilor
Dezvoltarea unui sistem eficient de management al situatiilor de urgenla trebuie

si se bazeze, intr-o misurd mult mai mare, pe contributia comunitilii locale gi a fiecdrui
cetitean. Cetiteanul, ca principal beneficiar al politicii de securitate, are dreptul gi

datoria de a contribui activ la constructia ei cotidiani, printr-un comportament
participativ gi responsabil. Cetiteanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la
care este supus in cadrul comunitdtii 9i la misurile care trebuie luate pentru prevenirea
gi gestionarea situatiilor de urgenti. Obligatia primordiali a cetetenilor in acest domeniu
este aceea de a avea un comportament preventiv, de a participa activ la prevenirea 9i
gestionarea situatiilor de urgenti in cadrul comunitilii locale. Comportamentul preventiv
cuprinde totalitatea acliunilor pe care cet5leanul le realizeazd pentru a preintdmpina
producerea de evenimente negative care pot genera pierderi. Primul nivel al acestui tip
de comportament este eliminarea neglijenlelor. Cel de-al doilea nivel il constituie o
metodologie de prevenire bazatd pe redundanld, adicd o dublare a acliunii umane cu
sisteme automate de prevenire gi conhol. intrucit redundanla este costisitoare,
mdsurile specifice trebuie analizate prin prisma eficientei, respectiv prin punerea in
balanli a gravitilii 9i probabilitdlii producerii evenimentului alituri de costurile
implementdrii. Toate misurile de comportament preventiv necesar a fi adoptate de
cetileni trebuie si constituie un ansamblu coerent sub forma politicii de securitate,
conceputi ca ansamblu la procedurile de prevenirea pierderilor, respectiv pentru:

a) informarea generali gi permanenta / periodici asupra riscurilor specifice care
ii pot afecta viata gi proprietatea concetitenilor;

b) formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate 9i
eliminarea /reducerea neglijenlelor din conduite;

c) dezvoltarea spiritului civic Ai de solidaritate in comunitatea locali;
d) adoptarea de misuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei,

bunurilor, locuintei gi anexelor gospodiregti cu respectarea cadrului legal privind
construirea gi locuirea;

e) respectarea, cunoa$terea gi aplicarea deciziilor organelor cu atributii gi

responsabilitili in gestionarea situatiilor de urgenti privind protectia, interventia,
evacuarea 9i restabilirea stirii de normalitate in comunitatea respectivi, in cazul
producerii unor situalii de urgen[i;

f) participarea ca voluntari la actiunile preventive, de salvare - evacuare a
populaliei afectate de situaliile de urgenli, precum 9i la actiunile de interventie 9i de
refacere;

g) incheierea contractelor de asigureri pentru cazuri de dezastre;
h) cunoagterea modului de comportare inainte, in timpul 9i dupa trecerea

dezastrelor;
i) respectarea mdsurilor stabilite de organele in drept gi protejarea lucririlor cu

rol de apirare impotriva situatiilor de urgenli.
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Consiliul local gi Pimdria
Autoritetib administraliei publice locale trebuie sa fie pregitite si faci fati

gestionirii situaliilor de urgenli prin comitetele judetene sau, dupi caz, locale pe care

le conduc, ele fiind primele care iau contact cu fenomenul 9i care asiguri aplicarea

misurilor din planurile proprii, pAni la interventia altor autorititi 9i structuri. Rdspunsul

la factorii de risc kebuie si urmeze principiul gradualitdlii, astfel cd deciziile iniliale

trebuie luate la acest nivel, context in care cregterea capacitdlii de prevenire 9i rdspuns

locale constituie prioritatea esentiale. Principalele lor responsabilitdti, pe fazele

dezastrului, sunt:

a) in laza pre - dezastru:
1. instituie masurile de prevenire a situatiilor de urgenti, analizeazd anual 9i ori

de cAte ori este nevoie activitatea desfegurata 9i adoptd masuri pentru imbunetelirea

acesteia;
2. aprobd organizarea activitSlii de apdrare impotriva situatiilor de urgenti la

nivelul unititii administrativ-teritoriale;
3. hotirisc infiinlarea serviciului voluntar pentru situatii de urgente, aproba

regulamentul de organizare 9i funclionare a acestuia, asiguri incadrarea cu personal,

dotarea 9i finanlarea cheltuielilor de intrelinere 9i funclionarea acestuia in conditii de

operativitate gi eficienli in conformitate cu criteriile minime de performanttr;

4. aprobi planurile anuale gi de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane,

materiale 9i financiare destinate prevenirii 9i gestionarii situatiilor de urgenti;
5. elaboreazd planurile urbanistice generale, corelate cu he(ile de risc ai asiguri

respectarea prevederilor acestor documentatii;
6. determini necesititile comunitilii locale privind resursele mobilizabile,

materiale, utilaje 9i financiare in caz de dezastre;
7. asigurd mobilizarea populatiei la acliunile de aplrare impotriva situatiilor de

urgenti gi organizeazl exercilii 9i aplicalii, sub conducerea organelor abilitate in

vederea pregitirii interventiei operative;
8. asiguri organizarea gi instruirea grupurilor de voluntari in vederea participirii

la actiunile de salvare-evacuare a populaliei afectate de dezastre.

b) pe timpul dezashului:
1 . desfigoari activitdtile cuprinse de legislalia in vigoare privind managementul

situaliilor de urgenti;
2. menline in stare de funclionare drumurile gi accesele in zonele calamitate;
3. coordoneazi acliunile de ajutor;
4. infiinleazi centre de informare in zona in care s-a produs dezastrul care sd

indeplineasc5 9i funclia de transmitere a avertizirii individuale a cetilenilor in cazul in
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care sistemele de ingtiintare - alarmare nu sunt disponibile, pe durata situaliei de
urgenti;

5. asiguri condiliile necesare pentru acordarea asistenlei medicale;
6. asiguri evacuarea persoanelor sau bunurilor periclitate potrivit planurilor

intocmite 9i conditiile corespunzitoare de trai, evidenla populatiei evacuate, asigurarea
primirii gi cazirii persoanelor evacuate, instalarea taberelor de evacuati, receptia 9i
depozitarea bunurilor evacuate, securitatea 9i paza zonelor evacuate;

7. coordoneazd acliunile pentru asigurarea necesititilor esenliale ale
persoanelor sau comu nitdtilor izolate.

c) post dezastru:
1. participi la actiunile de inldturare a efectelor dezastrelor, de refacere a

locuintelor 9i gospodiriilor afectate de dezastre;
2. coordoneaz6 actiunile de aprovizionare cu hran6 9i imbrdciminte gi de

dishibuire a acestora, precum 9i pentru cazarea in locuinle temporare;
3. asigurd condiliile pentru asistenla sanitari;
4. coordoneazd activitilile de reconstruclie 9i restaurare a activitilii normale;
5. organizeazA activitili de ajutor financiar.

Comitetele gi centrele operative pentru situatii de urgenlS sunt organisme gi

structuri abilitate in managementul situaliilor de urgenti, care, potrivit legii, se constituie
pe niveluri sau domenii de competenli gi fac parte din Sistemul National de
Management al Situaliilor de Urgenld, denumit in continuare Sistem Nalional.

1) Comitetele pentru situalii de urgenld sunt:

a) Comitetul Nalional pentru Situalii de Urgentd;
b) Comitetele pentru situatii de urgenld, constituite la ministere 9i la alte institulii

publice centrale, denumite in continuare comitete ministeriale;

c) Comitetul Municipiului Bucuregti pentru Situatii de Urgentd;

d) Comitetele locale pentru situalii de urgenti, la nivelul sectoarelor gi unititilor
administrativ teritoriale.

(2) Centrele operative pentru situaJii de urgenli, denumite in continuare centre

operative, sunt:
a) centre operative cu activitate permanentd la nivelul ministerelor 9i al

instituliilor publice centrale;

b) centre operative cu activitate temporard la celelalte ministere 9i institulii

publice centrale cu atributii de prevenire gi gestionare a situatiilor de urgenli, precum 9i

la sectoarele municipiului Bucuregti 9i unitigilor administrative teritoriale.

Centrele operative cu activitate permanenti sunt structuri tehnico-operative de

specialitate, care se constituie in cadrul aparatului propriu al unor ministere gi institutii

publice centrale cu ahibulii gi functii de sprijin complexe in prevenirea 9i gestionarea

situatiilor de urgenta gi indeplinesc funcliile previzute privind Sistemul National de

Management al Situaliilor de Urgenli, in vederea indeplinirii permanente a funcliilor de

monitorizare, evaluare, ingtiinlare, pre-alarmare, alertare gi coordonare tehnici
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operalionale a interventiilor in situalii de urgentS, in domeniile de competenld ale

ministerelor gi instituliilor publice centrale respective. Centrele operative cu activitate

temporari sunt structuri tehnico-administrative infiintate in scopul indeplinirii funcliilor

specifice pe durata stirii de alerti, in cazul situatiilor de urgenti' precum 9i pe timpul

unor exercilii, aplicalii gi antrenamente pentru pregitirea rdspunsului in astfel de situa{ii'

Centrele se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere 9i institutii

publice centrale, ori din personalul aparatului propriu al autoritatilor administraliei

publice locale, precum gi la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub

autoritatea instituliilor. Centrele operative cu activitate temporari asigura 9i otganizeaze

secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgen!6, constituite de autoritdtile

publice centrale sau locale.

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenti Motru este un organism inter-

institulional de sprijin al managementului situaliilor de urgenld.

Comitetul Local pentru Situatii de Urgente Motru se constituie prin dispozitie a
primarului, cu avizul prefectului.

Comitetele pentru situatii de urgen!6 au in componente un pregedinte, un

vicepregedinte, membri gi consultanli. Pregedintele comitetului pentru situalii de urgenti

este primarul. Vicepregedintele comitetului pentru situatii de urgenti este viceprimarul,

dupi caz, secretarul municipiului. Membrii comitetului pentru situatii de urgenle sunt:

gefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate 9i de gospoddrire comunali,

conducitori ai unor institulii, regii autonome 9i societili comerciale' ai agenlilor

economici care, prin specificul activitalilor desfigurate, constituie factori de risc potenlial

generatori de situalii de urgenld.

Consultanli in comitetele pentru situalii de urgenld sunt:

a) expe(i gi specialigti din aparatul propriu al autoritSlilor administraliei publice'

care constituie comitetele, sau din institutii 9i uniteti in subordine;

b) reprezentanti ai altor institulii 9i servicii publice cu atribulii in domeniu,

manageri ai societililor comerciale gi regiilor autonome care desfagoari activitdli in

domeniul de competenta respectiv. Pentru indeplinirea atribuliilor legale specialigtii

cooptali in cadrul comitetelor jude[ene se pot constitui in grupuri de suport tehnic,

coordonate de un membru al comitetului.
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenli Motru are urmdtoarele atribulii

principale:

a) informeazi privind stirile potenlial generatoare de situatii de urgentd 9i

iminenla ameninlirii acestora;
b) evalueazd situatiile de urgenli produse pe teritoriul unitatii administrative-

teritoriale, stabilesc masuri $i acliuni specifice pentru gestionarea acestora 9i urmaresc

indeplinirea lor;

c) declare, cu acordul prefectului, starea de alerte pe teritoriul unititii
administrativ-teritoriale;

d) analizeazi gi avizeazi planul local pentru asigurarea resurselor umane,

materiale 9i financiare necesare gestionarii situaliei de urgenti;
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e) indeplinesc orice alte atributii 9i sarcini stabilite de lege sau de
organismele gi organele abilitate.

Comitetele pentru situalii de urgenlS se intrunesc semestrial 9i ori de cAte ori
situatia o impune, la convocarea pregedintelui. $edintele comitetelor penku situalii de
urgenti se desfigoari in prezenla majoritilii membrilor sau a inlocuitorilor desemnali.
HotirArile comitetelor pentru situatii de urgentd se adopti cu votul a doui treimi din
numerul membrilor prezenti, cu exceplia punerii in aplicare a planului de evacuare, care
se face in baza deciziei pregedintelui comitetului. Consultanlii nu au drept de vot.

Comitetele pentru situalii de urgenli igi desfdgoari activitatea pe baza planurilor anuale
elaborate de secretariatele tehnice permanente.

Persoanele din componenla comitetului pentru situalii de urgenti au urmdtoarele
obligalii principale:

a) pregedintele: convoacd intrunirea comitetului, stabilegte ordinea de zi gi

conduce gedinlele acestuia; semneazd hotirArile, planurile, programele, regulamentele

9i mdsurile adoptate; semneazi avizele, acordurile, imputernicirile, protocoalele gi

proiectele de acte normative; il informeazi operativ pe pregedintele comitetului ierarhic
superior;

b) vicepregedintele indeplinegte obligatiile pregedintelui in lipsa acestuia, precum
gi pe cele ce ii revin ca membru al comitetului;

c) membrii: participi la gedintele comitetului; prezinti informdri 9i puncte de
vedere; ii informeazi operativ pe conducitorii institutiilor gi unitAtilor pe care le
reprezinti asupra problemelor dezbitute, concluziilor rezultate, hotirArilor gi misurilor
adoptate gi urmdresc aplicarea acestora in sectoarele de competentd; menlin
permanent legitura cu centrele operative corespondente;

d) consultanlii: participd la gedintele comitetului; ii consiliazi pe membrii acestora

asupra problemelor tehnice 9i de specialitate; asigure documentarea tehnici de

specialitate.

lnstituliile publice descentralizate

a) in taza pre - dezastru:
1. ldentificd, localizeazd 9i inventariazd sursele de risc pe baza metodologiilor

elaborate;
2. monitorizeazi pericolele 9i riscurile specifice, precum gi efectele negative ale

acestora;
3. coordoneazi elaborarea planurilor 9i reglementirilor privind prevenirea 9i

interventia in situatii de urgenti generate de riscurile specifice ;

4. elaboreazi strategii 9i programe de prevenire a situaliilor de urgenli, ghiduri/

manuale con!inAnd activititile 9i responsabilitilile autorititilor locale in domeniul
gestionarii situaliilor de urgenlS 9i a modului de actiune;
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5. elaboreazd programe de educare gi pregitire a populaliei privind riscurile

specifice, a modului de comportare gi al rolului protectiei individuale in caz de situatii de

urgenti;
6. sprijind autoritetile administraliei publice locale in vederea elaboririi propriilor

strategii de proteclie impotriva dezastrelor;

7. elaboreazi normele de securitate la incendiu specifice domeniului de

competente;
8. stabilesc metode gi proceduri penku identificarea 9i evaluarea riscurilor de

incendiu specifice domeniului de competenli gi asigurarea bincilor de date necesare.

b) pe timpul producerii dezastrului:
1. disemineazi mesajele de avertizare in cazul situaliilor de urgenli 9i

avertizeazd populalia 9i salariatii prin sisteme 9i mijloace tehnice de avertizare 9i

alarmare publicd;

2. coordoneazi, sub aspect tehnic de specialitate, actiunile de intervenlie

operativ6;
3. asiguri expertiza tehnice de specialitate, pentru evaluarea situatiei de urgente

in timp, pentru evaluarea consecinlelor asupra populaliei 9i asupra mediului, precum 9i

formularea de recomanderi cu privire la misurile de proteclie a populaliei ce trebuie

implementate de autoritili.

c) post dezastru:
1. participd la reabilitarea zonei afectate pentru obiectivele din coordonarea /

subordonarea sau de sub autoritatea ministerului / instituliei centrale;
2. participd la elaborarea unor studii de evaluare a impactului economic, social 9i

de mediu ca urmare a dezastrelor;

3. analizeazd modul de comportare a infrastructurilor de apirare impotriva

situatiilor de urgente;
4. sprijini finanlarea lucririlor cu rol de apirare impohiva situaliilor de urgen!6;

5. asiguri expertiza tehnicd de specialitate pentru reabilitarea zonelor afectate

lnstitulii gi operatori economici
lnstituliile publice 9i operatorii economici au un rol important in ceea ce privegte

prevenirea gi gestionarea situaliilor de urgen!6. Pe de o parte, pot suferi un impact

direct ca urmare a manifestdrii unui anumit risc, iar pe de altd parte, in numeroase
cazuri, reprezintd chiar sursa de risc Ai punctul de declangare a unei situatii de urgente.

Din punct de vedere al accidentelor industriale in care sunt implicate substanle
periculoase, operatorii economici au urmitoarele obligalii:

a) si notifice autorititilor competente inventarul de substanle;
b) si intocmeascd politica de prevenire a accidentelor majore, respectiv raportul

de securitate;
c) sd elaboreze un plan de urgentd interni;
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d) si informeze imediat autoritilile competente in cazul producerii unui accident
major;

e) si informeze corect gi complet populatia din zonele de planificare Ia urgenli;
f) si desfigoare exercitii de verificare a planurilor 9i pregdtirea forlelor proprii de

interventie;
g) si permiti inspeclia autorititilor competente;
h) sd ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor 9i

pentru a limita, in cazul producerii, consecinlele acestora asupra sdnititii populatiei 9i a

calitdtii mediului.
Din punct de vedere al accidentelor nucleare sau radiologice, institutiile publice gi

operatorii economici au urmdtoarele obligatii principale:

a) monitorizarea radioactivitilii mediului;
b) intocmirea prognozelor 9i predictiilor cu privire la contaminarea radioactivi a

mediului, a produselor agroalimentare 9i a populaliei din zonele potenlial contaminate;
c) notificarea autoritdlilor asupra accidentului;
d) elaborarea planurilor de protectie 9i intervenlie in caz de accident nuclear /

radiologic;
e) desfdgurarea de exercitii de urgenti pe 9i in afara amplasamentului.

Din punct de vedere al prevenirii incendiilor, instituliile publice 9i operatorii
economici trebuie sd indeplineasci obligatiile prevdzute in legislalia specifici 9i in
Normele generale de apdrare impotriva incendiilor.

Acte normative de referinti.

/ Legea nr.481 din 24 noiembrie privind protectia civili, modificatd gi completati
prin Legea nr.212 din 24 mai 2006 (cap. I I,art. 1 0, lit.(d, h);

{ Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apirarea impotriva incendiilor
(cap.l,art.1,lit.(i) ;

,/ H.G.R. nr. 1492 din I septembrie 2004 privind principiile de organizare,

funclionarea 9i atributiile serviciilor de urgente profesioniste.(cap.3,art.14) ;

r' Ordinul 45912019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea

situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe

cursurile de apa si poluari marine in zona costieri
/ Ordinul nr. 1995/2005 I 116012006 al Ministerului Transporturilor, Construc[iilor

gi Turismului i Ministerul Administraliei 9i lnternelor pentru aprobarea

Regulamentului privind prevenirea 9i gestionarea situatiilor de urgenta specifice

riscului la cutremure gi/sau aluneceri de teren ;

r' Ordinul 61 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea

situatiilor de urgenta specifice riscului nuclear sau radiologic
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/ Ordinul 47O12OO5 I 114912006 al Ministerului Telecomunicatiilor gi Comunicaliilor

9i Tehnologiei lnformaliei 9i Ministerului Administratiei 9i lnternelor pentru

aprobarea Regulamentului privind managementul situaliilor de urgenli specifice

tipurilor de riscuri din domeniul de competenli al M.C.T.l. ;

/ Ordinul N.551t1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind

monitorizarea gi gestionarea riscurilor cauzate de ciderile de grindini 9i secetd

sever6, a Regulamentului privind gestionarea situaliilor de urgenti in domeniul

fitosanitar-invazii ale agentilor de diunare 9i contaminarea culturilor agricole cu

produse de uz fitosanitar gi a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de

urgenli ca urmare a incendiilor de pedure ;

CAPITOLUL II

CARACTERISTICILE UNITATI!
ADMINISTRATIV-TERITORIALE MOTRU

Amplificare geograficd si relief.

Originea cuvintului Motru este geto-daci, Mutru sau Mutria, dupi istoricul

Giurescu, insemnAnd apa limpede, curate. La 24 mai 1996, prin decret al Consiliulul de

Stat, in zona Motrului, apa(inAnd fostei commune Plogtina, a fost organizat viitotul oraq

Motru. incep6nd cu 1 septembrie 1968, localitatea Plostina gi satele Dalu Pomilor,

Leurda, RApa qi Lupoifa au intrat in componenla oraqului Mohu, odati cu deschiderea
zonei miniere de subteran. Municipiul Motru, cu o populalie stabile de 19079 locuitori

(conform recensemantului populaliei din anul 2011), este amplasat pe valea r6ului

Motru, in sud-vestul judelului Gorj, la linia de demarca{ie dintre judelele Gorj 9i
Mehedinli. Teritoriul administrative al municipiului cuprinde a suprafali de 5009 ha, din

care 263,2 ha reprezinti intravilan, peste 700 ha de pidure(fag, stejar, salc6m, etc.), 9i

ocupd0,O024% din suprafala totali a RomAniei.
Este agezat in Platforma Jiului din Podisul Getic. Relieful cuprinde forme de

lunci, terase gi dealuri.
Climatul este temperat-continental gi oferd o climd blAndS, in care temperature

medie anualS este de goC. Este un climat de dealuri, influentat de altitudine Si pozitia

din sudul Carpalilor Meridionali (de unde un caracter de "adipost", per ansamblu).
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Municipiul Motru are ca vecini la sud 9i sud-est comuna Samarineqti (udelul
Gorj), la est comuna Slivileqti gi Mdtisari fiudelul Gorj), la nord qi nord-est comuna

Ciuperceni (udelul Gorj), la nord gi nord-vest comuna Citunele (judelul Gorj) 9i in sud-
vest comuna Brogteni (ude{ul Mehedin{i).

Municipiul Motru este agezat pe DN 674, importante arterd rutieri care
leagi/intersecteazi trei drumuri europene de mare circulafie E81 - Rdmnic VAlcea, E79

- la Tirgu Jiu gi E70 la Drobeta Turnu-Severin. Se afld la 42 de km distante de
municipiul regedinli de jude! - Tirgu Jiu gi tot la 42 de km. distante de municipiul
regedinld al judelului Mehedin!i- Drobeta Turnu-Severin.

Are in componenla sa Sapte sate: Plostina, Rogiula, insurilei, Leurda, Dealu
Pomilor, Lupoi{a qi RApa.

Reg i m u I cl i m atic, specifi citdli, i nfl u ente
Climatul zonei apa(ine tipului temperat-continental, cu nuante specific date de

prezenta elementelor locale de cadru natural. Rezultatul este un climat de depresiune,
rdcoros, fdri temperaturi excesive, atat vara cit gi iarna. Clima are unele influente
mediteraneene.

in funclie de circulalia generali a atmosferei, cantitatea anuald de precipita{ii
prezinti varia!iiperiodice gi neperiodice.

Fenomene meteorologice extreme (furtuni, tornade, etc.)
Vinturile bat din diferite pi(i ale lirii, ca urmare a circulaliei aerului, iernile sunt

cAnd mai reci, c6nd mai calde, iar uneori verile sunt calde si uscate, iar alteori
ricoroase Qi umede.

Variabilitatea neperiodici a climei determind o gami diversd de fenomene
meteorologice extreme, unele dintre ele fiind periculoase sau cu risc climatic, deoarece
prin genezd, evolu(ie gi consecinld conduc la efecte negative, atat asupra mediului

inconjurStor cat $i asupra comunitdtilor locale.
Fenomenele meteorologice extreme sunt consecinla prezen{ei in regiune a unor

mase de aer cu propritdli fizice specific care determini aparilia unor manifestiri
extreme ale fenomenelor meteorologice.

Pentru sezonul cald, zonei noastre, sunt specifice urmitoarele fenomene

meteorologice:
- averse de ploaie, ce pot avea caracter torenlial, descirciri electrice, vijelii s,i

grindind. de cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.

Aversele de ploaie pot genera situalii de risc prin cantitdlile insemnate de
precipitalii cizute intr-un timp relativ scurt. in localitatea Motru numirul mediu anual al

zilelor cu precipitatii lichide, se situeazi intre 60-80 de zile. Caracterul precipitaliilor este

strict legat de dinamica gi structura maselor de aer ce tranziteazi aceastd regiune.

Precipitaliile atmosferice pot constitui factor de risc meteorologic atunci c6nd

depigesc anumite cantita$ si prezinti o intensitate foarte puternicS:
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r' Ordinul 47OI2OOS t 1149I2OOO al Ministerului Comunicaliilor 9i Comunicaliilor 9i

Tehnologiei lnformaliei gi Ministerului Administraliei 9i lnternelor pentru

aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgenli specifice

tipurilor de riscuri din domeniul de competenti al M.C.T.l. ;

/ Ordinul nr.551t1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind

monitorizarea gi gestionarea riscurilor cauzate de ciderile de grindini 9i secetd

sever6, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenld in domeniul

fitosanitar-invazii ale agenlilor de diunare gi contaminarea culturilor agricole cu

produse de uz fitosanitar 9i a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de

urgenli ca urmare a incendiilor de pedure ;

CAPITOLUL II

CARACTERISTICILE UNITAT!I

ADMINISTRATIV-TERITORIALE MOTRU

Amplificare geografici si relief.

Originea cuvAntului Motru este geto-daca, Mutru sau Mutria, dupe istoricul

Giurescu, insemnind apa limpede, curate. La 24 mai 1996, prin decret al Consiliului de

Stat, in zona Motrului, apa(inAnd fostei commune Plogtina, a fost organizat viitotul ora$

Motru. incep6nd cu 1 septembrie 1968, localitatea Plostina gi satele Dalu Pomilor,

Leurda, Rdpa gi Lupoila au intrat in componenla oraqului Motru, odatd cu deschiderea

zonei miniere de subteran. Municipiul Motru, cu o populatie stabile de 19079 locuitori

(conform recensdmantului populaliei din anul 2011), este amplasat pe valea raului

Motru, in sud-vestul judelului Gorj, la linia de demarca{ie dintre judelele Gorj 9i

Mehedinli. Teritoriul administrative al municipiului cuprinde a suprafa{i de 5009 ha, din

care 263,2 ha reprezinti intravilan, peste 700 ha de pidure(fag, stejar, salcAm, etc.), 9i

ocupl 0,0024% din suprafala totali a Rom6niei.
Este agezat in Platforma Jiului din Podigul Getic. Relieful cuprinde forme de

lunci, terase qi dealuri.
Climatul este temperat-continental gi oferi o climi bl6ndd, in care temperature

medie anuali este de 90C. Este un climat de dealuri, influenlat de altitudine gi pozitia

din sudul Carpalilor Meridionali (de unde un caracter de "adipost", per ansamblu).
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Municipiul Motru are ca vecini la sud gi sud-est comuna Samarinesti (udelul
Gorj), Ia est comuna Slivilesti si Mdtisari (udelul Gorj), la nord gi nord-est comuna

Ciuperceni (judelul Gorj), la nord 9i nord-vest comuna Citunele (udelul Gorj) si in sud-
vest comuna Brogteni (udelul Mehedinfi).

Municipiul Motru este agezat pe DN 67A, importanti arteri rutierd care
leagi/intersecteazd trei drumuri europene de mare circulalie E81 - RAmnic Vilcea, E79

- la TArgu Jiu 9i E70 la Drobeta Turnu-Severin. Se aflS la 42 de km distanli de
municipiul regedinli de judet - Tirgu Jiu gi tot la 42 de km. distanli de municipiul
regedintd al judelului Mehedin!i- Drobeta Turnu-Severin.

Are in componenta sa $apte sate: Plostina, Rogiula, insurilei, Leurda, Dealu

Pomilor, Lupoifa gi R6pa.

Regimul climatic, specificitdli, influenle
Climatul zonei apa(ine tipului temperat-continental, cu nuanle specific date de

prezenla elementelor locale de cadru natural. Rezultatul este un climat de depresiune,
racoros, fdri temperaturi excesive, atat vara cit gi iarna. Clima are unele influente
mediteraneene.

in func[ie de circulalia generala a atmosferei, cantitatea anuala de precipitalii
prezinti variatiiperiodice gi neperiodice.

Fenomene meteorologice extreme (fuftuni, tornade, etc.)
V6nturile bat din diferite pi(i ale ldrii, ca urmare a circulaliei aerului, iernile sunt

cAnd mai reci, cAnd mai calde, iar uneori verile sunt calde qi uscate, iar alteori
rdcoroase 9i umede.

Variabilitatea neperiodice a climei determini o game diversi de fenomene

meteorologice extreme, unele dintre ele fiind periculoase sau cu risc climatic, deoarece
prin genezS, evolulie gi consecinli conduc la efecte negative, atat asupra mediului

inconjuritor cAt qi asupra comunitililor locale.

Fenomenele meteorologice extreme sunt consecinla prezenlei in regiune a unor

mase de aer cu propriteli fizice specific care determini aparilia unor manifestiri
extreme ale fenomenelor meteorologice.

Pentru sezonul cald, zonei noastre, sunt specifice urmdtoarele fenomene

meteorologice:
- averse de ploaie, ce pot avea caracter torential, descdrciri electrice, vijelii qi

grindini. de cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.

Aversele de ploaie pot genera situalii de risc prin cantititile insemnate de
precipitatii cizute intr-un timp relativ scurt. in localitatea Motru numdrul mediu anual al

zilelor cu precipitalii lichide, se situeazi intre 60-80 de zile. Caracterul precipitaliilor este

strict legat de dinamica Qi structura maselor de aer ce tranziteazi aceasti regiune.

Precipitatiile atmosferice pot constitui factor de risc meteorologic atunci cAnd

depdgesc anumite caniltet gi prezinti o intensitate foarte puternici:
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cod rogu - precipitatii peste 501/mp in cel mult o ore, - sau cantitdli de cel pulin

801/mp in trei ore;

cod portocaliu - cantititi de precipitatii peste 351/mp in cel mult o ori sau -
cantitdli de precipitalii de cel pulin 601/mp in trei ore;

cod galben - cantiteli de precipitatii normale pentru regiunea respective, dar

temporar pot devein periculoase pentru anumite activitili gi anume cantitili de

precipitalii peste 251lmp in cel mult ord sau - cantiteti de precipitalii de cel pulin

451/mp in trei ore.

Gindina este fenomenul care se manifestA ln situalia unor migciri convective

puternice ale aerului si devine fenomen meteorologic periculos ori de cite ori grindina

este de mari dimensiuni sau cand grindina se agterne sub forma unui strat continuu

Ei/sau se produc pagube materiale.

Descdrcdite electrice apar in condiliile unor migciri de coneclie puternice ale

aerului gi sunt inregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie, pAni in
luna august. Ele pot fi insolite de creqterea turbulenlei aerului manifestati prin

intensificiri violente ale vantului care pot avea gi caracter de vijelie. Numdrul mediu

anula al zilelor in c:lre se inregisheazd descircdri electrice, pe suprafala teritoriald a

municipiului Motru, este de 20-25 de zilelan.
Pentru sezonul rece sunt caracteristice fenomenele meteorologice periculoase

de ninsoare sau strat gros de zdpadA, viscol, depuneri de gheali pe conductorii aerieni
gi polei.

Ninsoarea poate constitui fenomen meteorologic periculos de risc atunci cind se
produc cres,teri ale stratului de zdpadi cu 50cm sau mai mult, in 24 de ore, determinand

inzipezirea drumurilor gi a cdilor ferate, creind pericolul de pribusire a acoperigurilor 9i

a unor contruclii.
Numirul mediu anual de zile cu ninsoare, in municipiul Motru, este cuprins intre

15-20 de zile anual, dar in iernile mai reci gi umede, aceasta a persistat o perioadd mai

indelungati, 40-50 de zilelan, in schimb in iernile calde gi secetoase, aceasta a durat gi

5-10 de zilelan.

VAnturile au intensitate redusi, zona fiind feriti de manifestiri extreme.

Depuneile de gheald se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciurS,

zipadd inghelati, lapoviti) qi sunt fenomene meteorologice de risc atunci cdnd prin

prezenla lor pot periclita circulalia rutieri (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria

conductor aerieli, acoperis,uri sau livezi de pomi.
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in municipiul Motru, chiciura poate fi semnalati in dimine{ile de iarni, in regiunile

unde indeosebi ceata este prezenti. Poleiul se produce annual, in medie in 4-5 zilelan,
dar sunt si ani in care acest fenomen poate fi mult mai frecvent.

Reteaua hidrograficd a municipiului Motru este din punct de vedere al densita$i $i
debitelor, redusS. Releaua hidrografici este reprezentatd de o arterd principali, rAul

Motru qi de afluenlii sii direcli, pdrAul PloEtina Ei Lupoaia. Riul Motru are un curs de 12

km pe teritoriul UAT Motru. Debitul mediu este de 1Smc/s.

Amenajdri hidrotehnice. Municipiul Motru este apdrat impotriva inundaliilor pe

r6ul Motru, de un dig de 6 km, aflat in proprietatea S.G.A. Gorj, fiind consolidate in vara
anului 2008. Tot in anul 2008 a fost inceputi regularizarea pAriului Plogtina, lucrarea a
fost finalizatd in anul 2009.

Populalia municipiului Motru, conform RecensdmAntului Populaliei gi a

Locuinlelor incheiat in anul 201 1, este de 19079 de locuitori. Densitatea populaliei fiind
de 96,7 locuitori pe km2. Evolulia populaliei arata o tendinta medie de scddere, situatie
similari cu cea Ia nivel national, fie din cauza sciderii natalitilii, fie din cauza migrdrii
tinerilor spre mediile urbane mai dezvoltate. Tot conform recensim6ntului din 2011,

municipiul Motru deline 8186 de locuinte, 7476 de gospodirii si 1633 de clSdiri.

Cdi de transporf. Cii rutiere: legdtura rutierd cu regedinla judelului, TArgu Jlu, se
poate asigura pe DN 674, distanla fiind de 42 km.

Localitatea Motru este traversate de DN 67 (RAmnicu VAlcea - TArgu Jiu - Motru

- Drobeta Turnu Severin), care leagd/intersecteaze trei magistrale rutiere europene:

E81 (punct de frontier RO/UC - Halmeu-Satu Mare-Cluj Napoca-Sibiu-R6mnicu V6lcea-

Pitegti-Bucuregti), E79 (punct de frontieri H/RO-Oradea-Deva-Petrogani-TArgu Jiu-

Craiova-Calafat-punct de frontieri Ro/BG) 9i E70 (punct de frontierd BG/RO-Giurgiu-

Bucureqti-Alexandria-Craiova-Drobeta Turnu Severin-Orgova-Bdile Herculane-

Timigoara-Moravita-punct de frontier RO/SB).

Accesul la instituliile publice qi agentii economici se realizeazi direct din cdi de

comunicalie modernizate.
La nivelul oragului Motru nu avem zone cu gospodirii izolate.

in inventarul bunurilor ce apa(in domeniului public al ora$ului Mohu, existi 246

de drumuri, din care:
- 106 strizi;
- 6 drumuri vicinale;
- 134 drumuri seteQti.

Cdi feroviare: accesul feroviar este asigurat de linia Motru-Est (lnsurdlei)-

Craiova, pentru transport marfa qi de liniile ferate industriale.
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Cel mai apropiat aeroport care poate deservi populatia municipiului Motru este

Aeroportul lnternalional din Craiova, situat la 100 km, ajung6ndu-se acolo pe drumul

European E70.

Dezvoltarea economicd: din picate singurele activite$ economice care s-au

dezvoltat in municipiul Motru, au fost cele care s-au bazat in mare mdsuri pe

valorificarea resurselor locale, in special a cirbunelui gi a produselor vegetale 9i

animale, in mai mici misur6.
Oragul Motru, situate in centrul unei importante zone producdtoare de lignit, iEi

datoreazi existenla gi dezvoltarea in mod deosebit pe exploatarea acestei resurse,

ceea ce a dus la industrializarea oragului.

Profilul indushial al oragului este determinat de activitatea complexi desfaqurata

pentru exploatarea cdrbunelui energetic din subsolul teritoriului administrativ atdt al

oraQului Moku cAt qi din zonele invecinate. Datoritl caracterului monoindustrial al

municipiului Motru (localitatea Motru este o zoni monoindustriali bazate in principal pe

extraclia cirbunelui) precum Si a disponibilizirilor din minerit, acest sector economic

este intr-o continue scidere, fapt pentru care se cauti solulii pentru viitor.

Datoritd lucririlor de excavalie, terenul arabil si pddurile sunt puternic afectate,

astfel ci agricultura gi activitatea de creQtere s,i de cultivare a pomilor fructiferi 9i a vitei

de vie, se practicd intr-o micd misuri.
Restructurdrile ce au avut loc in domeniul extracliei de cirbune a rezultat un

numdr foarte mare de gomeri. pentru reducerea numdrului acestora este imperios

necesari sprijinirea qi stimularea intreprinderilor mici gi mijlocii care pot crea noi locuri

de munci in agriculturi, construclii, transporturi, industria ugoard etc. folosind materii

prime, materiale gi fo(d de munci din zon5.

CAPITOLUL !!!

ANALTZA RTSCURTLOR GENERATOARE DE SlrUATll DE

URGENTA

Cunogterea oricdrei risc presupune o necesitate in lumea de astizi, constituind o

conditie sine-qua-non in realizarea oricirei prognoze sau studiu de impact, de

amenajiri teritoriale sau elaborarea unor proiecte de dezvoltare durabili 9i de

gestionare eficienti a resurselor naturale gi materiale.
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Geneza situaliilor de urgentd are la bazA factori naturali, factori antropici sau
factori cumulativi, interactivi naturali 9i antropici.

in RomAnia se pot produce numeroase dezastre care au la origine doui sau mai
multe categorii de riscuri.

Statisticile arate ca se produc la scari largi dezastre naturale, iar din vina omului
ca 9i factor antropic incendiile sunt cele mai numeroase, la care se adauge cu o
pondere mai redusd, dezastrele tehnologice. Cu toate acestea accidentele rutiere
genereazi cel mai mare numir de victime, incomparabil cu pierderile suferite in urma
oriciriu dezastru.

O situatie de urgentd depinde de urmdtorii factori:
- pozitia geografici gi relieful din arealul posibil a fi supus vicisitudinilor unui

dezastru;
- suprafala Si vecindtitile;
- caracteristicile fizice ale solului;
- specifice infl uente social-economice.
In functie de aceste aspecte, amploarea situaliilor de urgenld poate fi influen[ati

de:
- regimul precipitatiilor;

- cantitetile lunare 9i anuale;
- temperaturile gi fenomenele meteorologice extreme;
- nivelul 9i tipurile de industrializare a locafiei;
- tipurile de substante folosite de operatorii economici;
- pozitionarea 9i calitatea rezervoarelor cu substante periculoase gi riscurile

asociate;
- apropierea zonei industriale de suprafelele cultivate in scop agricol;
- eventuala valorificare turistici a zonei;
- gradul de aglomerare;
- pozitia gi distanta fala de infraskuctura de comunicatie.
Arealul afectat sau posibil a fi afectat de dezashe trebuie studiat 9i Tn funclie de

ciile de comunicatii:
- reteaua rutierd;
- reteaua feroviard
- retele de conducte magistrale sau ale utilitdtilor.

Cu cit agezarea uman5 este mai mare cu atat reteaua de cii de comunicalie va

fi mai densi, tinAnd cont ce in alegerea iniliali a locatiei unei ageziri umane aceasta
este calitatea dorite.

Situatiile de urgenld mai pot fi generate 9i de eguarea utilitdlilor publice.

An a I iza ri sc uri lor n aturale
Factorii care genereazi sursele de risc natural sunt : formele de relief, reteaua

hidrograficd, clima, gradul de acoperire (vegetatie), compozitia solului gi dispunerea
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straturilor geologice gi, nu in ultimul r6nd, gradul de seismicitate, determinat de pozilia

geografica a lerii in raport cu traseul principalelor falii tectonice ale Pemantului.

Pentru fiecare categorie trebuie evidentate misurile premergetoare, de evitare a

producerii acestora, mesurile luate in timpul evenimentului, dar foarte importante sunt 9i

cele ulterioare (de salvare, ajutor umanitar, recuperare 9i reconstruclie), deoarece in

cazul unui proces natural, nu pot fi prevenite intensitatea 9i scara afectat5.

Riscurile naturale pot fi grupate in :

a. fenomene meteorologice periculoase;

b. incendii de masi;
c. inzipeziri;
d. fenomene distructive de origine geologici.

a. Fenomene meteorologice periculoase sunt gestionate de citre Comitetului

Local pentru Situalii de Urgenld, in conformitate cu ,,Planul de apirare impotriva

inundaliilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile

hidrotehnice 9i poludrilor accidentale", care se constituie ca anexi la ,,Planul de analizd

9i acoperire a riscuriloi'.
a.'1. tnundatiite - riscul la inundalii ca urmare a cregterii rapide a cotelor

principalelor cursuri de apd sau a scurgerilor de pe versant. lnundaliile sunt fenomene

meteorologice catastrofale produse prin acumuldri de apd care nu pot fi preluate de

cursurile normale datoritd ploilor abundente, uneori depagesc albia riurilor 9i prin

revirsare acoperi intinse suprafete de teren.

Riscul la inundatii pe teritoriul Municipiului Motru este redus, in principal datoriti
digului de proteclie ce strajuiegte cel mai mare curs de apa de pe teritoriul UAT Motru'

r6ul Motru. Totuqi, cele mai frecvente inundalii au fost cele produse pe terenuri agricole,

din cauza precipitaliilor abundente, dar gi ocazional prin revirsarea rAului Motru, tot pe

terenuri agricole gi cii rutiere, gi a afluenliolor r6ului Motru, p6raiele Ploqtina si Lupoaia.

Zone afectate de inunda.tii sunt:
- zona ZAvoi, din satul Plo$tina, provocat de pdrAul Plogtina (actualul TArg

Siptim6nal);
- terenurile agricole de ling6 calea ferata, situate in zona podului de peste riul

Moku, la Merig, provocate de revirsarea riului Motru, afectate aproximativ 5 ha

de teren agricol;
- strada Macului, in zona Bisericii Catolice, provocate de refularea canalizirii in

cazul umplerii albiei riului Motru;
- aproximativ 20 de ha de teren agricol, in satul Horisti, inundate de revirsarea

r6ului Motru.

Nu s-a intAmplat, pAni acum, si fie nevoie de evacuarea persoanelor sau

instalare de tabere pentru sinistrali, pe raza teritorialS a municipiului Motru, din cauza

inundaliilor. In situalia in care s-ar impune evacuarea persoanelor, a animalelor sau a
bunurilor, acesta s-ar realiza conform Planului de evacuare in situalii de urgenli, al

Municipiului Motru.
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a.2. Fuftuni, tornade, secetd, inghe!, etc. - se pot produce pe intreg teritoriul
municipiului Motru, de regula nu sunt previzibile, iar despre eventualitatea producerii

acestora, Comitetul Local pentru Situalii de Urgenti primegte de la lnspectoratul
Judetean pentru Situatii de Urgenti ,,Lt.Col. Dumitru Petrescu" al judelului Gorj
avertiziri de fenomene meteorologice periculoase, in vederea luerii masurilor ce se
impun. De multe ori, timpul necesar pentru luarea unor misuri de protectie gi intervenlie
?ntr-o asemenea situatie, nu este suficient. Efectele lor imediate pot antrena activarea
unor factori de risc secundari, de producerea de evenimente catastrofale cu efecte mai
grave decAt cele ale evenimentelor generatoare.

Astfel, furtunile pot avea ca urmdri:
- inundatii ca urmare a scurgerilor de torenli de pe versanti;
- avarii 9i explozii;
- avarii la locuintele 9i anexele gospoddregti, reJelele de alimentare cu energie

electricS, gaze, ap5, etc.
- incendii;
- distrugerea culturilor agricole;
- pierderi in rSndul animalelor.
Pe teritoriul municipiului Motru, se gisesc copaci de talie mare, plantati de mult

timp, scorborogi, care pe timpul unei furtuni puternice sau tornade, prin rupere sau
scoatere din rddicini, pot afecta locuinlele din apropiere gi mijloacele de transport
proprietate personali a locatarilor din zonele respective.

a.3.Tornada
Migcare violenti a aerului sub formd de pAlnie verticali, Aceste fenomene apar

in special in zonele temperate 9i tropicale gi au efecte catastrofale: smulg acoperiguri
de case, arborii din riddcini gi ridicd de la sol oameni, animale 9i autovehicule. Viteza

de rotatie poate depigi chiar gi 500 de km/h, iar durata este de ordinul zecilor de
minute, dar datoriti energiei enorme pe care o degajS, pagubele pot fi insemnate. in
Motru nu s-au produs asemenea fenomene, dar avindu-se in vedere modificirile
produse in mediu, cu precidere dupd anul 1990, nu este exclusi producerea unui astfel
de risc.

a-4. Seceta
Un hazard natural poate fi cauzat gi de lipsa unui element natural, cum ar fi

ploaia in cazul secetei. Seceta reprezinti o perioada extinsd de precipitalii sub nivelul

normal si golirea depozitelor de apd din sol. Mai simplu, aceasta se intAmpla cAnd mai

multd apd este luati dintr-un rezervor decdt cea adiugati. Aceasta este de obicei

rezultatul unei combinalii de persistente a presiunii mari intr-o regiune, care produce cer
senin cu precipitatii puline sau neexistente gi folosirea excesivd a apei pentru activitdtile

umane. Rezultatele secetei pot fi micgorarea productiilor agricole , micgorarea calitilii si

existentei apei de beut gi micgorarea rezervelor de hrani. Astfel, cAnd populatia este in
continua cregtere gi cererea de api gi hrand este gi ea mare, implicaliile secetei devin

din ce in ce mai serioase. De asemenea, vegetalia moare datoriti secetei, riscul

incendiilor cregte, amenin!6nd locuinte, lanuri de culturi agricole si vieti. Pe timpul
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perioadelor de seceti se impune un regim economicos pentru consumul de ap5,

supravegherea atentd a locurilor cu risc de incendiu, depistarea de noi surse de api
pentru nevoile imediate.

Poluare ape. Sursele de poluare a apelor sunt multiple. Cele care produc

murdirirea in urma evacuirii unor substante in ape, prin intermediul unor instalalii

destinate urmitoarelor scopuri: canalizare, crescatorii de animale sau evacuari de

reziduuri industriale (operatori economici care utilizeaza apa in procese tehnologice), iar

cele care produc murdAria prin pdtrunderea necontrolatd a unor Substante in ape, locuri

necanalizate sunt denumite surse neorganizate.

Dupi acliunea lor in timp, sursele de poluare se pot grupa in:
- permanente;
- nepermanente;
- accidentale.
Dupd modul de generare a poludrii, sursele de poluare pot fi:

- naturale;
- artificiale, datorate activitilii omului, care la rindul lor pot fi subdivizate in:

- ape uzate;
- depozite de degeuri.

in localitatea Motru, principalele domenii de activitate de la care provin ape

uzate, sunt:
- extractia de cdrbune;
- gospodariilecomunale.

Apele uzate evacuate provenind de la Uzina de Agent Termic 9i Alimentare cu

Api Motru se incadreaze in NTPA 00112002.

Municipiul Motru cu o populalie de peste'19 mii de locuitori dispune de o stalie de

epurare prevazute cu treapte mecanicd 9i biologici, cu o capacitate proiectati de 5000

mc/h.

b. lncendii de mai proporlii gi explozii

Incendiile reprezinti o ardere declangatd natural sau artificial in urma careia se
produc pierderi de vieli umane qi animale, precum gi pagube materiale.

lncendiile la fondul forestier
lncendiul se produce intotdeauna c6nd sunt impreun6 trei elemente: aerul,

cdldura gi combustibilul. Cea mai mare parte din riscurile de incendiu de pidure apar

atunci cAnd este seceta gi cald. Pidurea trebuie considerati in integralitatea sa un

combustibil potential. Flicirile pot afecta vegetalia vie (ramuri, frunze) sau moarta (ace,

arbori uscali) precum 9i gospodiriile din zoni. Se considerd incendiu de pddure atunci

cind este distrusd suprafata minimd de un hectar 9i cel putin o parte a pirlilor
superioare ale vegetaliei pitice, arbugtilor sau arborilor. Perioada anului cea mai propice
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incendiilor de pidure este vara. Seceta, slabul continut de api al solului 9i cetilenii
care nu respecta masurile de prevenire a incendiilor in pidure, pot s6 favorizeze
producerea incendiilor. lnfluenta factorilor naturali, condiliile meteo gi caracteristicile

vegetaliei contribuie la propagarea incendiilor. V6ntul accelereazi uscarea solului gi

vegetatiei 9i cregte riscurile de propagare a incendiilor la mare distanla. Cildura usuci
vegetatia prin evaporare 9i provoaci pe timpul perioadelor celor mai cilduroase,
eliberarea esenlelor volatile, aflate la originea propagirii incendiilor. De asemenea,
fulgerele sunt la originea inceputurilor de incendiu, pe timpul perioadelor cele mai calde

ale anului. Printre cauzele cele mai frecvente de incendiu se disting factorii naturali gi

factorii legati de activititi umane. Pe ldngi amenintirile normale ale flicirilor fierbinli ce
cauzeazi arderea materialelor, focul poate trimite cantitati vaste de cenuga in

atmosfere, cauzend inhibilia dezvoltdrii plantelor, reducAnd vizibilitatea si intervenind in

probleme ale aparatului respirator.
La evaluarea riscului de incendiu in pidurile localitdlii, s-au avut in vedere

conditii specific si anume:
- existenla tuturor categoriile de specii, astfel: reqinoase 30%, foioase 70%,

din care fagul 30%, slejarul 22o/o, diverse tari 15%, diverse moi 3%, ceea ce determind

o vitezd diferiti de propagare a incendiilor, precum gi abordarea complexd a acliunilor
de interven!ie;

- aparilia in ultimii ani a unor perioade foarte secetoase, anormale,

indeosebi in ianuarie-februarie sau martie-aprilie c6nd se inregistreazi temperaturi

ridicate(+2...+280 C) pini c6nd "pleaci" vegetatia, ceea ce fac imposibili o anticipare
general valabili a perioadelor cu vulnerabilitate ridicati la incendiu. Totugi frecvent
perioadele secetoase sunt iulie-august, octombrie-noiembrie.

Zonele cele mai vulnerabile sunt cele de deal din satele RApa, Lupoila, Leurde gi

Ploqtina.
Pe teritoriul Municipiului Motru incendiile pot avea loc qi la culturile de cereale, (in

perioadele caniculare gi secetoase), depozitele de lignit; incendii si explozii la
gospodariile populatiei.

c. Zdpada si gheala
lnzipezirile, de reguld au caracter aparte privind misurile de protectie, in sensul

cA acest gen de riscuri cu rare exceplii, se formeazi intr-un timp mai indelungat si

existe posibilitatea de a lua unele misuri, astfel incdt mare parte din efectele acestora

sd fie reduse. ln aceste imprejurari se recomande tuturor cetatenilor aflati in zon5, sd se

informeze permanent asupra conditiilor meteorologice si si rimdni in locuinte,

asigurAndu-se necesarul de hran5, apa, combustibil pentru incdlzit, iluminat,lopati etc.

Zlpada si gheala sunt bine cunoscute hazarde gi pentru cei ce triiesc in municipiul

Moku. lnzipezirile apar ca rezultat al ciderilor abundente de zdpadi 9i viscole, care pot

dura de la citeva ore la cAteva zile. Ele ingreuneazi in special deplasarea mijloacelor

de transport de toate tipurile, activitatea in gospodiriile populatiei 9i a operatorilor

economici privind aprovizionarea cu materie prim5, energie 9i gaze, precum 9i
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telecomunicaliile. Zdpada poate fi umedd, cauzAnd conditii de apd 9i inundatii sau

solidd, in combinatie cu ploaia cauzand polei. Zdpada solidi duce la ger 9i viscol,

combinat6 cu vAnturile inalte. ln zonele deluroase, avalangele sunt un hazard comun

provocat de zipadi. C6nd depozite mari de zipadi incep sd se topeasci, inundatiile

devin un hazard iminent pentru localitili gi gospodiriile populaliei. La activitatea de

deszdpezire a oragului se folosesc autogredere, pluguri, buldozere cu lamd,

multifunclionale 9i alte mijloace mecanice repartizate pe zone 9i prioritili, organizate 9i

conduse de un serviciul permanent de intervenlie, coordonate de Comandamentul local

de iarnd al municipiului Motru. Activitatea de apdrare impotriva zipezii se desfigoard in

baza ,, Programului de mdsuri pentru perioada de iarnd" aprobat, anual, de cdtre

consiliul local. Pentru conducerea interventiei in caz de inzdpeziri, se desfigoard
urmitoarele acliuni: recunoagterea locului 9i estimarea urmirilor; organizarea

dispozitivului de acliune si repartizarea echipajelor si mijloacelor pe puncte de lucru 9i

urgenle; stabilirea cailor de acces si asigurarea legdturilor intre diferite formaliuni 9i
punctele de lucru, stabilirea legeturilor cu cei surpringi de inzipezire, organizarea

corecti a lucririlor de salvare si evacuare a acestora, asigurarea protectiei impotriva

degeraturilor 9i inghelului. Volumul de munci pentru reluarea normal6 a activitililor
economico-sociale necesiti un numir mare de mijloace mecanice specializate 9i un

numer mare de oameni, practic intreaga populatie apte, operatorii economici 9i
asociatiile de proprietari au obligalia participdrii la activitatea de deszdpezire. Sunt

stabilite urmitoarele praguri critice pentru inzipezire:
- 40 cm strat zipadi nou depus;
- 25 cm strat de zdpad5 depus peste stratul vechi.

Anual, din punct de vedere al precipitaliilor 9i temperaturilor, cel mult 14 -15 zile,
pe teritoriul municipiului, ninge gi sunt circa 60 - 70 de zile de ger, ce acopera intreaga

zoni administrativ - teritoriali, cu precidere in ianuarie gi februarie gi uneori la

inceputul lunii martie. Combinate cu intensificdri puternice ale vAntului, ciderile mari de

zdpadi pot produce inhoieniri in zonele periferice, blocaje de circulalie, pagube

materiale, modificiri ale configuraliei ciilor de circulalie.

d. Fenomene distructive de origine geologicd

d.1 . Alunecdri de teren
Alunecirile sau pribugirile de teren sunt fenomene catastrofale produse pe

intreg teritoriul municipiului Motru, fie din cauze naturale, fie din cauza acliunii umane
prin exploatirile miniere din zon5.

Zonele afectate de acest fenomen, sunt din ce In ce mai des intAlnite datoriti
reliefului cAt gi exploatirilor de cirbune, multe din ele aflate in conservare:

- Plostina - (cauze) exploatdri miniere, relief, structura solului;
- Roqiuta - exploatdri miniere, relief, structura solului;
- Horisti - exploatiri miniere, relief, structura solului;
- Leurda - exploatiri miniere, relief, structura solului;
- RApa - relief, structura solului;
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- lnsur5fei- re]ief, structura solului;
- Lupoifa - exploatdri miniere, relief, structura solului.

d.2.Cutremurele sunt fenomene naturale cauzate de eliberarea de energie in

interiorul Pamantului in urma fracturarii rocilor supuse tensiunilor acumulate. Suprafata
de-a lungul careia rocile "se rup" si se deplaseaza se numeste plan de falie.
Cutremurele din Romania de origine tectonica se produc de-a lungul unor falii crustale
(situate la adancimi < 60km) sau la adancimi intermediare (aproximativ intre 60 si 200
km adancime).

Seismicitatea Romaniei - Zonele seismogene se definesc ca arii cu seismicitate
grupati, Tn interiorul cirora activitatea seismici gi cAmpul de tensiuni sunt considerate
a fi relativ uniforme. ldentificarea caracteristicilor pe termen lung ale procesului de
generare a cutremurelor in fiecare zoni seismogend este de importantd majori pentru

estimarea hazardului seismic.
Pe teritoriul Romdniei, zona seismogeni cu cel mai ridicat potenlial distructiv

este situati in litosfera subcrustali, la curbura Carpalilor Orientali- regiunea Vrancea.
Pe l6ngi aceasta, existi cAteva zone de surse seismice superficiale, de

importanl5 locald pentru hazardul seismic: zonele Est - vrdnceani, Figdrag
Cdmpulung, Danubiand, Banat, Crigana Maramureg, depresiunea B6rlad,

depresiunea Predobrogeand, falia lntramoesici, depresiunea Transilvaniei.
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Zona seismogend din care face parte gi unitatea administrativteritorialS a

Municipiului Motru este cea danubiani (DA). Zona seismogeni Danubiani reprezinti

extremitatea vestice, adiacente fluviului Dundrea, a unitdtii orogene a carpalilor

Meridionali.
Rata activitelii seismice este relativ ridicata, in special la granita cu Serbia 9i

dincolo de aceasta, peste Dundre. Magnitudinea observati nu depegegte valoarea de

5.6.

Anal iza ri sc uri lor biolog i ce

cuprinde referiri cu privire la inventarierea gi analizarea surselor potenJiale de

izbucnire a unor epidemii /epizootii in construclii, ferme zootehnice, spitale de boli

contagioase, laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone locuite

paupere - fdrd utilitili publice, tabere de sinistrali sau refugiali etc. - 9i poluerile

accidentale.
Riscurile biologice:
1. Gripa obignuiti
Apare in fiecare an in timpul iernii 9i poate afecta pAni la 10% din populatie'

Pentru cei mai mulli, ea reprezinti o infectie neplicutd, dar care nu duce la deces

atunci c6nd este tratate la timp. Grupul cu risc de imbolnivire gravi il constituie copiil,

bitrinii 9i bolnavii cronici. Persoanele cu risc de imbolnivire gravi au posibilitatea de a

se vaccina anual cu medicamente antivirale. Punerea la dispozilie a unui vaccin are loc

in momentul in care se cunoa$te virusul gripal care a dus la aparilia epidemiei 9i

dureazA insd cdteva luni. Vor fi luate misuri pentru producerea c6t mai rapidd a unui

vaccin care se protejeze populalia impotriva unei noi tulpini gripale, dar este pulin

probabil ca un astfel de vaccin si fie pus in circulalie cu ocazia primului val de gripi
1.1 Gripa care duce la Pandemie

O pandemie poate aparea sporadic in orice perioadi a anului 9i poate afecta in
jw de 25o/o din populalie. Poate reprezenta o infectie gravi pentru oricine iar in stare de

risc de imbolnivire gravi se afld persoanele de orice vArstS. lmediat dupi izbucnirea

pandemiei nu este disponibil nici un vaccin potrivit, de indati ce acesta este produs 9i

pus in circulatie, se imunizeaze intreaga populalie.

Medicamentele antivirale sunt stocate in numar mare inainte de izbucnirea

pandemiei; ele urmeazd si fie folosite in cel mai eficient mod, in functie de evoluJia

bolii. Tratamentul cu medicamente antivirale poate reduce simptomele gripale 9i durata

bolii, dar nu poate opri transmiterea bolii de la o persoani la alta. Grupurile de persoane

cu vulnerabilitate crescuti , care au cea mai mare nevoie de vaccin, sunt greu de

identificat inainte de izbucnirea bolii.

lnceputul anului 2020 a pus omenirea in fala unei crize medicale fird precedent

in era sa moderna, prin declangarea pandemiei provocate de virusul de tip coronavirus

SARS COV 2, crizA ce a provocat pind in prezent aproximativ 160 de milioane de

persoane infectate Qi peste 3 milioane de decese la nivel mondial. Romania nu a fost

nici ea ocoliti de aceasti crizi medicali, boala provocatd de acest coronavirus
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afectand peste un million de persoane, dintre care treizeci de mii pierzAnd lupta cu

aceasti necrutetoare boala. Municipiul Motru a participat la lichidarea focarelor de
coronavirus, aparute in zona localitilii noastre, aflAndu-se in linia a doua, cu spital
suport covid, cazurile depistate in localitate 9i in localitilile invecinate fiind tratate in
primi fazd in spitalul nostru, apoi transferate spre spitalele covid din judet sau cele
foarte grave spre spitalele mari din !ard.

Cele mai grave situalii in care s-a aflat Spitalul Municipal Motru a fost cea
petrecute in perioada martie-aprilie 2021 si cea din septembrie-noiembrie 2021, alunci
cdnd rata de infectare a trecut de pragul de 4 la mia de locuitori.

Din picate si Municipiul Motru a plitit cu vieli omeneqti in aceaste lupti contra
coronavirului SARS COV 2. imbucuritor este faptul ce odate cu descoperirea unor
vaccinuri ce apere cu succes omenirea de temutul virus, rata de incidenli a infectdrilor
a scazut treptat, ddnd posibilitatea omenirii sd intrevadi "luminifa de la capitul
tunelului" gi sd spere la o normalizare a situaliei mondiale.

Municipiul Motru a infiinlat in $coala Sf. loan un centru de vaccinare impotriva
SARS COV 2 si popula{ia motreand a rispuns, in propo(ie destul de mare, provocirii
de imunizare colectivi.

2. Gripa aviari
Gripa pasirilor este o infectie produsa de o serie de virusuri gripale aviare (ale

pasirilor). Aceste virusuri gripale apar natural la pasiri. Pasirile sdlbatice poarta aceste
virusuri in intestinele lor, dar in mod normal nu se imbolnivesc ai rdspindesc aceste
virusuri in intreaga lume. Cu toate acestea, gripa aviard este foarte contagioase pentru
pisdri si poate infecta unele pasdri domestice, inclusiv gdinile, ralele si curcanii 9i si
produca unele cazuri de boali gravd gi chiar letali.

Pasdrile infectate raspandesc virusul gripal prin saliva, secretiile nazale si
materiile fecale. Pasirile susceptibile se infecteazi atunci cand vin in contact cu
excretiile contaminate sau cu suprafetele care sunt contaminate cu excretii. Se
considere ca in majoritatea cazurilor de infeclie cu gripa aviari la oameni rezultd din
contactul cu giinile infectate sau cu suprafele contaminate.

RispAndirea virusurilor gripale aviare de la o persoane bolnavi la alta a fost
raportate foarte rar gi transmiterea nu a fost observati la mai mult de o persoani.

Se impune inventarierea gi analiza permanenti a surselor potenliale de izbucnire
a unor epidemii epizootii (construclii /ferme zootehnice, secliile de boli contagioase ale
spitalului de urgenli, laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone
locuite paupere - fird utilitiJi publice, tabere de sinistrati sau refugiati $.a.), aplicandu-
se din primele clipe mesurile stabilite prin planurile speciale de intervenlie.

An al iza ri scu i lor teh n o I og ice.

Transportul rutier.
Titularul activititii in care sunt prezente substanle periculoase este obligat si

elaboreze gi si hansmiti autoritSlii publice teritoriale pentru proteclia mediului 9i
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autoritetii teritoriale pentru proteclie civili un raport de securitate in exploatare pentru

prevenirea riscurilor de accidente majore, care si cuprindi:
a) punerea in aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore, precum 9i a

sistemului de management al securitilii in exploatare, in conformitate cu principiile 9i

cerinlele previzute in actele normative in vigoare;

b) identificarea pericolelor de accidente majore 9i luarea mdsurilor necesare

pentru a preveni astfel de accidente gi a limita consecinlele acestora asupra sdnitilii
populatiei gi mediului;

c) respectarea cerinlelor de siguranti in funclionare 9i fiabilitate la proiectarea,

constructia, exploatarea 9i intretinerea oricarei instalatii, unititi de stocare, echipament

9i infrastructuri legata de exploatarea acesteia Si care prezinte pericole de accidente

majore in interiorul obiectivului;
d) intocmirea corespunzitoare a planurilor de urgenld intern6, cu includerea

informaliilor necesare elaboririi planului de urgenli externe, care si asigure luarea

misurilor corespunzitoare in cazul aparitiei unui accident major;

e) furnizarea informatiilor necesare citre autoritSlile competente, care si le

permite acestora luarea de decizii privind amplasarea sau extinderea altor activiteti in

zona obiectivului existent.
Raportul de securitate trebuie sd cuprindi in mod obligatoriu datele 9i informatiile

previzute de lege 9i un inventar actualizat al substanlelor periculoase prezente in

cadrul obiectivului.
Materiale periculoase sunt transportate prin municipiul nostru pe DN 67A, traseul

acestora trece prin satele apa(initoare municipiului Mohu, Rogiula gi Plogtina.

Accidente rutiere, implicind materiale periculoase nu au fost semnalate pe teritoriul

UAT Motru.

Anal iz a ri sc uri lor soci ale.

Cuprinde referiri la analizarea riscurilor sociale in functie de evidentele existente
privind adundri publice, tdrguri, festivaluri si alte manifestiri periodice cu afluenta mare

de public s,i migcdrile sociale posiblie, in raport cu politica sociale si situalia fo(ei de

munci din zoni.
Riscurile sociale
Se produc pe fondul unui val de nemullumiri ale maselor de oameni cauzate de

probleme salariale, intirzierea acorderii unor drepturi, comportament neadecvat a

conducdtorilor 9i alegilor, nesolulionarea legali gi operativa a faptelor abuzive 9i de
coruplie comise de institulii gi persoane investite cu responsabilititi de cercetare 9i
sanclionare juridicd. Aceste riscuri pot fi amplificate pe timpul adunerilor populare,

cetetenegti gi electorale, serbirilor istorice, in locurile aglomerate (piete, tirguri,
magazine etc.), pe timpul disputelor sportive, cAnd se pot produce atacuri teroriste 9i
alte amenintiri sau distrugerea de bunuri de utilitate publici.

ln Motru, degi problemele economiei de piali, cu deosebire gomajul, au afectat
intr-o misuri foarte mare domeniul social, in ultimii ani, n-au existat nemullumiri in
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masa ale populaliei 9i nu s-au produs riscuri sociale deoarece, factorii de conducere

locali au tratat gi rezolvat conflictele dinfaza incipient5.

Totugi, atenfia se va accentua cu prilejul evenimentelor, devenite tradi{ionale, dar

care au fost suspendate pe perioada pandemiei, Tn municipiul Motru, urmitoarele
evenimente culturale, sportive gi religioase:

- ianuarie - slujbele religioase cu ocazia Bobotezei;
- aprilie - manifestirile religioase, in zona licagelor de cult, cu ocazia sirbitorilor

Pascale;
- august - manifestirile prilejuite de ,,Zita Minerului";
- decembrie - manifestirile ocazionate de ,,Zita SfinteiVarvara";

manifestirile cu ocazia,,Zilei Nafionale a Rom6niei";

spectacolulin aer liber organizat de Anul Nou.

Obiective din zona noastri de responsabilitate cu potenfial ridicat de producere a

a unor tensiuni sociale sunt:
UMC Motru,

- componenti a C.E.O.
- director David Constantin, tel. 0765045377,
- Cariera Rogiufa
- lider de sindicat reprezentativ Cariera Rogiufa Rogca Nelu, tel.0724344740.

Cariera Lupoaia
- lider de sindicat reprezentativ Bidili Nicolae, tel. 0723596104.

Autoritatea publici locald face eforturi pentru ca popula[ia sd congtientizeze

importanla misurilor de prevenire a acestor fenomene distructive, in vederea limitdrii pe

c6t posibi! a producerii lor.
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CAPITOLUL IV
ACOPERIREA RISCURILOR

Concepti a de sfdgurdri i acti uni lor de proteclie-i ntervenlie

Elaborarea concepliei de desfdgurare a acliunilor de protectie-interventie conste

in stabilirea etapelor 9i fazelor de intervenlie, in funclie de evolutia probabilS a situatiilor

de urgenli, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acliunilor de dezvoltare,

a premiselor referitoare la condiliile viitoare (completarea alternativelor fati de

obiectivele urmerite, identificarea gi alegerea alternativei de acliune optime 9i care

recomandi planul de acliune ce urmeaze s5 fie aplicat), selectarea cursului optim de

actiune gi stabilirea dispozitivului de interven!ie, luarea deciziei 9i precizarea

/transmiterea acesteia la structurile proprii 9i celor de cooperare.

Pentru fiecare categorie de risc se intocmesc ai actualizeaza planuri de protectie

gi intervenlie ce se vor constitui anexe la prezentul plan de analiza 9i acoperire a

riscurilor.
La proclamarea ,,sTARll DE ASEDIU' sau a ,,sTARll DE URGENTA' se vor

executa urmitoarele mdsuri :

* verificarea Si actualizarea documentelor de conducere ;

* introducerea serviciului operativ ;

* stabilirea mesurilor pentru asigurarea evacudrii imediate a materialelor existente in

adaposturile pentru PoPulatie;
* verificarea instalalilor de aclionare a iluminatului public ;

* verificarea 9i aducerea in stare de funclionare a aparaturii 9i mijloacelor de ingtiinlare-

alarmare;
* completarea materialelor necesare dotirii formatiunilor de proteclie civili;
* intensificarea pregitirii comisiilor 9i formaliunilor de protectie civili / SVSU

La declararea mobilizdrii generale / parliale sau a starii de rizboi se asigura

capacitatea completi de protectie civili.
La primirea mesaiului ,,PREALARMA AERIANA" se executd urmitoarele

activititi:
* alarmarea persoanelor previzute sd ocupe punctul de comande / conducere ;

* verificarea mijloacelor de transmisiuni 9i instalatilor din punctul de comandd
* interirea pazei gi apiririi punctului de comandd ;

* urmirirea evoluliei evenimentului pentru care s-a primit mesajul ;

* analizarea 9i interpretarea situatiei;
* verificarea gi pregatirea C.L.S.U. 9i S.V.S.U.

La primirea semnalului ,,ALARMA AERIANA' sau ,,DEZASTRE" se executi

urmatoarele activiteti :

* transmiterea semnalului la operatorii economici posibil afectali din raza administrativi;
* introducerea semnalului ,,ALARMA AERIANA' sau, dupi caz, "DEZASTRE" pe

teritoriul municipiului gi respectiv in zonele posibil afectate;
* verificarea 9i pregitirea pentru intervenlie a formatiunilor SVSU;
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* intensificarea observirii prin formatiunile de specialitate ale SVSU, centralizarea

informdrilor gi trimiterea sintezei lo(rapoartelor operative) la egalonul superior;
* analizarea 9i interpretarea situatiilor de la etapi la etapd;
* pregitirea actiunilor de intervenlie.

La nivelul municipiului Motru instiintarea gi alarmarea se fac cu ajutorul relelei de
radioamplificare, cu ajutorul sistemului centralizat de alarmare, format dintr-o centrald
de alarmare situat Ia sediul primdriei gi a celor patru sirene, una electronici de 600W gi

trei electrice de SkW, situate pe sediul Casei de Culturi si $colii Generale nr.1, $colii
Generali nr.2 si Sdlii de Lupte a Clubului Sportiv "Minerul Motru" $i cu ajutorul
clopotelor celor 4 biserici din Plogtina, Dealu Pomilor, Rogiula gi Horisti.

Semnalele de instiilare 9i alarmare in caz de producere a dezastrelor sunt cele
stabilite pe linie de proteclie civilS.

Punctul de instiinlare qi alarmare al municipiului Motru, telefon 0253362410, fax
0253410560, primegte qi centralizeazd date despre posibilitatea si iminenta situaliilor de
urgentd sau despre producerea acestora, de la:

- Stalia Meteo TArgu-Jiu, tel. 0253213105;
- lnspectoratul pentru Situalii de Urgenli ,,Lt.Col.Dumitru Petrescu" al judetului

Gorj, tel. 1 1 2, 025321 1 21 2, f ax 025321 17 06;
- personalul de serviciu (dispecerat) de la operatorii economici din localitate, cu

surse de risc sau afectali de dezastre.
Echipa operativd constituitd la producerea dezastrelor informeazd - lnspectoratul

pentru Situatii de Urgenld ,,Lt.Col.Dumitru Petrescu" al judelului Gorj - Centrul
Opera!ional despre natura dezastrului, amploarea acestuia, pagubele produse qi

masurile luate, la telefon 025321 '1212, fax 0253211706.
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Etapele de realizare a acliunilor
Desfigurarea interven!iei cuprinde urmatoarele operatiuni principale:

a) alertarea gi/sau alarmarea serviciilor profesionist, voluntar gi private pentru situalii
de urgenti in vederea pregitirii gi executerii interventiei;

b) informarea personalului de conducere asupra situaliei create;
c) deplasarea la locul intervenliei;
d) intrarea in actiune a fo(elor, amplasarea mijloacelor 9i realizarea dispozitivului

preliminar de intervenlie;
e) transmiterea dispoziliilor preliminare;

f) recunoagterea, analiza situaliei, luarea deciziei gi darea ordinului de interventie;
g) evacuarea, salvarea gi /sau protejarea persoanelor, animalelor gi bunurilor;
h) realizarea, adaptarea 9i finalizarea dispozitivului de interventie la situatia

concrete;
i) manevra de fode;
j) localizarea 9i limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);

k) inleturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);

l) regruparea fo(elor 9i mijloacelor dupi indeplinirea misiunii;



m) stabilirea cauzei producerii evenimentului 9i a condiliilor care au favorizat evolutia

acestuia;
n) intocmirea procesului-verbal de intervenlie 9i a raportului de intervenlie;

o) retragerea fo(elor 9i mijloacelor de la locul acliunii in locul de dislocare
permanentS;

p) restabilirea capacitilii de interventie;
q) informarea primarului gi a egalonului superior.

Misuri pe timpul producerii dezastrului:
- salvarea (prevenirea 9i proteclia) populatiei, animalelor, bunurilor materiale 9i

valorilor de patrimoniu, de acliunile distructive ale dezastrelor prin ingtiinlare, alarmare
qi evacuare sau dispersare temporarS, adepostire, descarcerare;

- decontaminarea chimici radioactivi a personalului, terenului, clidirilor, instalatiilor

9i echipamentului, in cazul producerii unor accidente nucleare sau chimice;

- limitarea gi inliturarea avariilor la retelele de utilitate publici;
- izolarea focarelor epidemiilor sau epizootiilor;
- acordarea primului ajutor, trierea gi evacuarea rinitilor la formatiunile medicale fixe

sau mobile cele mai apropiate;
- acordarea asistenlei medicale specializate 9i spitalizarea persoanelor rinite, arse,

iradiate, contaminate, intoxicate;
- amenajarea unor spatii de locuit improvizate sau specializate, inclusiv a unor

tabere de sinistrali (refugiati), pentru persoanele rimase firi locuinle;
- paza gi supravegherea zonelor calamitate; colectarea, depozitarea, transportul 9i

distribuirea ajutoarelor umanitare de strictd necesitate pentru populalia rimasd firi
locuinte;

- paza gi insolirea convoaielor umanitare;
- inliturarea tuturor urmirilor dezastrelor gi participarea la refacerea condiliilor

pentru reluarea, in stare de normalitate a activititilor sociale 9i economice;
Toate acestea se pot desfigura succesiv sau simultan in faza de producere a

dezastrului precum gi dupi producerea acestuia (post-dezastru), in acest ultim caz,

misiunile fiind impi(ite in misiuni post-dezastru pe termen scurt, pe termen mediu,

respectiv pe termen lung.

Prevenirea situatiilor de urgente generate de riscui naturale
Activitatea de prevenire a situaliilor de urgenli generate de riscuri naturale

presupune un efort conjugat gi multidisciplinar, implicAnd resurse umane 9i materiale
deosebite. Cum impiedicarea manifestirii acestor riscuri nu este posibili, activitatea de
prevenire are in vedere influentarea caracteristicilor legate in primul r6nd de
vulnerabilitatea populatiei, bunurilor materiale gi proprietitii, prin misuri 9i acliuni de
apirare. Obiectivele specifice sunt:

a) identificarea gi delimitarea zonelor expuse riscului;
b) intrelinerea lucririlor gi amenajirilor de apirare gi realizarea unora noi in zonele

expuse riscului;
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c) implementarea sistemelor de prognozi, avertizare 9i alarmare;

d) intocmirea planurilor de apdrare in vederea unei gestioniri eficiente a situaliilor
de urgenli determinate de manifestarea riscului specific:

1 . planuri de intervenlie;
2. planuri de ingtiinlare-alarmare a populaliei;

3. planuri de evacuare a populatiei in cazul situatiilor de urgent6;

4. asigurarea logisticd in cazul situaliilor de urgenle;
e) elaborarea hi(ilor de risc pentru localitetile vulnerabile;

f) elaborarea politicilor de amenajare a teritoriului in concordanli cu hd(ile de risc;
g) implementarea unor sisteme de asiguriri obligatorii pentru locuinlele din zonele

de risc;

h) pregetirea populaliei 9i a autorititilor privind responsabilitilile gi modul de acliune
in fazele pre-dezastru, dezastru gi post-dezastru;

i) elaborarea unor programe nationale 9i locale care sd vizeze strimutarea
comunititilor din zonele de risc major, in care nu se pot aplica alte misuri de reducere

a riscului sau acestea nu sunt viabile din punct de vedere al costurilor.

Prevenirea situaliilor de urgentd generate de iscuri tehnologice
Din punct de vedere al riscurilor tehnologice, activitatea de prevenire are drept

obiectiv evitarea manifestdrii acestora prin aplicarea unor misuri gi actiuni inci din

etapa de proiectare, continu6nd in fazele de exploatare 9i dezafectare in condilii de

sigurantd.
Accidente industriale
Prevenirea accidentelor industriale reprezinti un aspect deosebit de important, flind

reglementati printr-o serie de acte normative, in conformitate cu reglementarile

existente la nivelul Uniunii Europene 9i presupune obiective concrete gi responsabilitati
pentru toate componentele Sistemului National de Management al Situaliilor de

Urgenli. Principalele obiective specifice sunt:

a) identificarea gi realizarea unui inventar unic cu operatorii economici care produc

sau transporti substanfe periculoase pe teritoriul municipiului Motru;

b) elaborarea unor politici eficiente de prevenire a accidentelor majore 9i aplicarea
practice a acestora;

c) reducerea riscului tehnologic prin utilizarea celor mai sigure tehnici disponibile 9i

retehnologizare;
d) reducerea impactului negativ asupra comunitSlilor 9i mediului prin politici coerente

de amenajare gi utilizare a teritoriului;
e) implementarea unui sistem de management de siguranlS, la nivelul operatorului

economic, care si conduce la o gestionare mai eficienti a accidentelor pe

amplasamente;
f) elaborarea unor planuri de urgente externi viabile 9i care sd ofere un instrument

eficient autoritatilor administratiei publice locale pentru limitarea 9i inliturarea efectelor

accidentelor industriale in exteriorul amplasamentelor;
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g) dezvoltarea coopererii intre comunititile locale 9i operatorii economici, pentru

asigurarea mesurilor de protectie a populatiei in zonele de planificare la urgen!5;

h) elaborarea unor programe pentru congtientizarea populaliei expuse, prin

imbunititirea comunicirii cu publicul 9i implicarea mass-media;

i) imbundtitirea colaboririi in context transfrontalier, in vederea mai bunei gestioneri

a situaliilor de urgenli declangate de accidente industriale in care sunt implicate

substante periculoase.

Accidente nucleare gi radiologice
Prevenirea accidentelor nucleare 9i a urgenlelor radiologice constd in identificarea 9i

monitorizarea surselor potentiale generatoare de urgenle radiologice, evaluarea

informaliilor gi analiza situatiei iniliale, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor

optime pentru reducerea efectelor produse de radiatiile ionizante concomitent cu

imbunititirea continua a capabilitatii de a utiliza 9i asigura managementul degeurilor, gi

a materialelor radioactive a combustibilului nuclear, intr-o manierd care si asigure
proteclia sindtitii publicului gi securitatea mediului.

Principalele obiective sunt:
a) asigurarea securitilii nucleare, a protecliei senetetii publicului gi a mediului;

b) asigurarea utilizdrii gi gospoderirii materialelor radioactive in conditii de proteclie

fizicA:
c) menlinerea gi imbundtitirea continui a capacitililor proprii de intervenlie in caz

de situatii de urgente;
d) asigurarea unei pregitiri sistematice a personalului implicat in evaluarea situaliilor

de urgenti;
e) menlinerea dotdrii corespunzdtoare cu echipamente 9i modernizarea centrelor de

rispuns la urgen!5, aflate pe amplasament, precum 9i in zona de excludere;

f) organizarea de exercitii, pe baza unor scenarii de accident realiste, cu implicarea

organizaliilor locale gi/sau nalionale care au responsabilitatea de a interveni in cazul
producerii unui eveniment real, in scopul verificirii eficientei modului de organizare, a

mijloacelor de comunicare gi a m5surilor previzute pentru atenuarea consecintelor unui

accident;
g) folosirea evaluirilor exercitiilor de rdspuns la urgen!5 pentru identificarea

ac{iunilor necesar a fi implementate pentru imbunitilirea planului de raspuns la
urgen!i;

h) realizarea educirii 9i informdrii corecte a populatiei 9i autorititilor in probleme

specifice prevenirii urgenlelor nucleare gi radiologice;
i) stabilirea gi mentinerea unor relalii de deschidere, transparenta 9i incredere cu

mass-media;
j) implementarea Deciziei Consiliului nr. 87/600/Euratom privind acordurile

Comunititii pentru schimbul rapid de informatii in caz de urgente radiologicd 9i a

Acordului intre Euratom gi statele ne-membre ale UE privind participarea acestora la

acliunile Comunititii pentru schimbul anticipat de informalii in caz de urgen!5
radiologici;
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k) imbunitalirea sistemului de alarmare in zonele de risc nuclear, care si asigure
alarmarea 9i informarea popula{iei in eventualitatea producerii unui accident nuclear
sau a unei urgente radiologice.

Accidente pe timpul transportului materialelor periculoase

Prevenirea accidentelor pe timpul transportului materialelor periculoase constituie o
activitate de interes national gi este reglementatd prin legislalie specificd, in
conformitate cu acordurile internationale la care RomAnia este parte. Principalele
obiective sunt:

a) realizarea hd(ilor de risc cu rutele cele mai susceptibile la accidente de transport
Tn care sunt implicate materiale gi degeuri periculoase;

b) realizarea unui sistem de monitorizare a transporturilor de materiale periculoase

in vederea asigurdrii unei interventii oportune 9i operative in caz de accidente;
c) elaborarea unor planuri judelene de rdspuns la accidente de transport in vederea

unei gestioniri adecvate.
Prevenirea incendiilor
'1. Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apirdrii impotriva incendiilor prin

activitdJi de reglementare, avizare, autorizare, atestare, control, organizarea apdrdrii
impotriva incendiilor, supravegherea pielei, recunoagterea gi desemnarea organismelor
pentru atestarea conformititii produselor cu rol in satisfacerea cerinlei de securitate la
incendiu, auditul de supraveghere a persoanelor fizice gi juridice atestate, stabilirea
rdspunderii juridice gi sanctionarea persoanelor vinovate de incilcarea prevederilor

legii.
2. Optimizarea activitilii de avizare a proiectelor pentru anumite categorii de

conshuclii gi autorizarea la punerea in functiune a acestora in vederea asigurerii

cerinlei esentiale de securitate la incendiu a constructiilor gi instalatiilor aferente gi ale

exigenlelor utilizatorilor.
3. lmplementarea codurilor de proiectare bazate pe performantd 9i a metodelor

ingineriei securitetii la incendiu in domeniul proiectdrii 9i realizdrii investitilor. Totodati
se va acliona pentru cunoagterea prevederilor reglementdrilor privind noua clasificare

europeani a produselor pentru construclii din punct de vedere al comportdrii la foc de

cdtre producitori, patroni, utilizatori gi proiectanti, pentru a asigura un nivel competitiv
pentru produsele gi serviciile de proiectare nationale.

4. Operationalizarea serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgenti la nivelul

comunitdlii locale in vederea reducerii numirului mare de victime gi incendii la
gospodiriile populatiei.

5. Crearea unui cadru legislativ adecvat in vederea infiintirii, echiperii, dotirii 9i
pregdtirii serviciilor private pentru situatii de urgenla, avAnd tn vedere tendinta

dezvoltirii aglomeririlor competitive in domeniul intreprinderilor mici gi mijlocii, in
consonanle cu iniliativele europene de politicd industriali.

6. Planificarea gi desfigurarea activitetilor de prevenire a incendiilor de citre
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentd 9i lnspectoratul judelean pentru situatii de

urgentS, preponderent la institutii publice, operatori economici cu risc mare 9i foarte
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mare de incendiu, ori obiective in care se desfSgoarS activititi socio-economice 9i

culturale la care participi un numdr mare de persoane.

7. Elaborarea unei noi conceplii privind statistica incendiilor, bine definitd 9i de inalti
calitate, care va determina optimizarea misurilor preventive 9i imbunitilirea calitdtii

produselor de protectie la incendii.

8. Elaborarea unor metode de evaluare a riscului de incendiu, armonizate cu

reglementirile europene specifice.

9. Crearea unei culturi a prevenirii incendiilor prin informarea publicului asupra

riscurilor existente gi educarea populatiei cu privire la misurile practice pe care le poate

lua pentru reducerea vulnerabilitdtii.
'10. Dezvoltarea la nivel local a unei conceptii integrate de congtientizare a

publicului, precum gi a factorilor de decizie gi a celorlalti factori implicati, pentru

cunoagterea diferitelor tipuri de riscuri specifice, a mdsurilor de prevenire a acestora,

precum gi a comportamentului de adoptat in cazul producerii lor. o astfel de conceplie

este necesari pentru a crea o societate informatd gi rapidi in reactii, capabili si-gi

reduce vulnerabilitatea la dezastre.

1.1. Crearea unei mentalitili adecvate la nivelul comunititilor locale prin angrenarea

in acest efort a celorlalli factori educalionali: gcoala, biserica, organizatiile

nonguvernamentale, etc.

Conducerea acliunilor 9i asigurarea cooperdii.
A. Conducerea - se asiguri, funclie de situatia creata pe teritoriul municipiului Motru,

de la sediul Primiriei sau din punctul de comandi municipal, prin serviciul organizat, cu

personalul de conducere al CLSU. lnformarea organelor de proteclie civili a egalonului

superior despre situatiile de urgenti se face la telefoanele 0253410560; 0253410007;

025341 0007(fax). Conducerea actiunilor de proteclie civili se exerciti, potrivit legii, de

citre autoritilile administraliei publice, prin Comitetul Local pentru Situalii de Urgenld 9i

lnspectoratul Judelean pentru situatiile de UrgentS ,,Lt.Cot Dumitru Petrescu',.

conducerea acliunilor de protectie-interven!ie, in cazul producerilor riscurilor, se

realizeazd de citre Comitetul Local al Municipiului Motru pentru Situatii de Urgenli.
Convocarea Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta se va face la ordinul primarului,

pentru a stabili misurile ce se impun pentru inliturarea urmarilor. Conducerea fo(elor

9i mijloacelor fiecdrui organism component al comitetului se va realiza shict de catre

organul de conducere al organismului respectiv. Conducerea actiunilor de protectie-

intervenlie se va desfegura pe etape gi va cuprinde :

- culegerea, centralizarea 9i prelucrarea datelor 9i informatiilor despre riscul produs:

- analiza situatiei create:
- mirime, amploare;
- evaluarea urmirilor, pierderilor gi distrugerilor;
- evaluarea necesarului de resurse umane, materiale gi financiare;
- evaluarea nevoilor de sprUin;

- stabilirea celor mai urgente mdsuri (alarmare, evacuare, restriclii);
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- elaborarea deciziei pentru intervenlie 9i transmiterea dispozitiunilor de interventie
(actiune);
- organizarea cooperirii;
- coordonarea, conducerea 9i controlul desfiguririi acliunilor;
- elaborarea sintezelor gi rapoartelor pentru egaloanele 9i organismele interesate;
- elaborarea comunicatelor de informare pentru populatie gi transmiterea lor prin mass-
media;
- analiza stadiului de realizare a misurilor stabilite.

Conducerea se va realiza atAt de la nivelul Primiriei Municipiului cat gi in teren,
din zonele afectate.

Declangarea sistemului de alarmare se executi in situatia existentei pericolului
de risc, prin sistemul centralizat de alarmare, de S.V.S..U Motru.
ActivitiJi care se executd la producerea unei situatii de urgentd:
. Asigurarea protecliei individuale (familial5 sau colectiva, funclie de situatie);
. Deplasarea in cel mai scurt timp la sediul primdriei;
. Ordin pentru activarea Comitetului Local pentru Situalii de Urgenti al Municipiului
Motru si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara-COAT;
. Constituirea grupului de lucru, compus din specialigtiiexpe(i ai instituliilor 9i
operatorilor economici cu reprezentare in comitetul local;
. Verificarea prezentei
. Emiterea de ordine referitoare la situalia de urgenld creati
. Verificarea stadiului de activare al sistemului de acliune :

- organismele de conducere;
- formaliile de interventie;
- agentii economici;
- sursa de risc;
- furnizorii de resurse.
. Executarea ingtiinldrii organismelor gi celorlalte componente ale sistemului care nu
sunt incd activate.
. Culegerea 9i analizarea, impreund cu membrii comitetului, a datele 9i informatiile
disponibile despre:
- caracteristicile situaliei de urgenti ;

- urmarile probabile ale acestuia gi cele cunoscute la momentul analizei.
. Elaborarea gi transmiterea ordinelor preliminare de intervenlie pentru executarea unor
actiuni de:
- cercetare-ceutare 9i observare;
- deconectare/intrerupere generala/pa(iald a distributiei de: electricitate, gaze, agent
termic, ap5.
. Culegerea datelor si informatiilor despre urmerile situaliei produse de la:

- sistemul de cercetare-cdutare, observare;
- agen!ii economici;



- organisme si organizatii din municipiu: Societatea de Cruce Rogie, Ambulanti,

Societifi de taximetrie, transport, echipaje de poli[ie din trafic, Poli[ia Locald etc.
. Analiza situaliei create pe teritoriul Municipiului Motru, ca urmare a ac[iunii factorilor

distructivi asupra elementelor expusel
- evaluarea caracterului, gravitifii si a volumului de distrugeri, pierderi si pagube;

- distributia acestora pe cartiere, agenti economici, institufii;

- compararea cu datele din scenariile pre-dezastru, in vederea planificirii interventiei

- inscrierea situafiei pe planul hartd general al municipiului.
. Culegerea propunerilor pentru initierea si desfSgurarea actiunilor de interventie de la
membrii comitetului, pe domenii de specialitate, pentru limitarea si inldturarea urmirilor
situatieide urgentd:
- inscrierea propunerilor In jurnalul actiunilor de interventie.
. Stabilirea categoriilor ac[iunilor de interven[ie, care trebuie sd fie executate pentru

limitarea 9i inliturarea urmdrilor, tehnicilor si tehnologiilor de desfdgurare a acestora.
. Stabilirea si reparti[ia misiunilor de interventie la nivelul municipiului :

- Comitetului local pentru situatii de urgenti ;

- organismelor prevdzute in planurile de interventie/cooperare, specifice tipurilor

de risc:
- forma[iilor de intervenfie profesioniste gi voluntare;
. Stabilirea termenelor si duratei de desfdgurare a acfiunilor de intervenlie (dupd caz).
. Organizarea si desfigurarea evacudrii si cazdrii sinistratilor, conform prevederilor

planuluide evacuare.
. Alocarea resurselor umane, materiale 9i financiare:
- reparti[ia formafiilor de interven[ie;
- reparti[ia specialigtilor pentru supraveghere si control a dezvoltirii evenimentelor, a

declangirii unor dezastre complementare si/sau a declangdrii 9i dezvoltirii unor

fenomene/evenimente care ar complicafrmpiedica realizarea actiunilor de intervenlie;
- repartifia mijloacelor de interven[ie de la nivelul Comitetului Municipal (echipamente,

aparaturi, unelte, instalatii- utilaje, mijloace de transport, etc.).
. Elaborarea ordinului pentru interven[ie
. Elaborarea ordinului pentru evacuare si cazarea sinistrafilor/evacuatilor
. Transmiterea ordinului citre organismele si formafiile care urmeazd sd execute actiuni

de localizare giinliturare a urmirilor
Ordinul se transmite:
- direct la conducitoriiforma[iilor, prin componentii grupului de lucru;
- telefonic (telefon, radiotelefoane, fax) gi alte mijloace specializate.
. Stabilirea nevoilor de sprijin 9i ajutor de la IJSU Gorj :

- nevoile de sprijin gi ajutor sunt date prin deficitul stabilit la alocarea resurselor
gi se pot referi la:

- formalii de intervenlie;
- mijloace de interventie;
- resurse logistice;
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- spatii de cazare pentru sinistrati.
- asistenta pentru rezolvarea unor situatii speciale care depegesc posibilitetile

com itetului;
- contaminare NBC;
- carantina;
. Stabilirea nevoii si conditiilor de introducere a stirii de necesitate /urgenti in municipiu

se executi in funclie de caracterul, gravitatea gi volumul de urmiri ale situaliei create,
de capacitatea de a face fati acestora cu resursele comitetului.
. Organizarea coordonirii gi controlului referitor la:

- inilierea 9i desfigurarea acliunilor de protectie 9i intervenlie;
- evolutia situaliei in zonele de risc ai in zonele de interventie;
- supravegherea gi conkolul calitilii factorilor de mediu;
- pericolul unor dezastre complementare;
- pericolul unor fenomene/evenimente care ar complica sau impiedica realizarea
acliunilor de protectie 9i interventie. Ca urmare a actiunii de coordonare si control, in
vederea asigurdrii eficientei, se mai realizeazi:
- corectdri gi completdri ale ordinului de interventie;
- manevre de fo(e 9i mijloace ale organismelor de interventie.
. Organizarea cooperdrii:
- intre formatiile sistemului de intervenlie;
- cu formatiile primite in sprijin 9i ajutor;
- cu organizatiile neguvernamentale;
. Asigurarea logistica a intervenliei care se refera la:

- organizarea schimburilor de lucru;
- organizarea hrinirii gi odihnei;
- asigurarea materialelor consumabile: energie, combustibil, piese de schimb etc.;
- asigurarea materialelor gi conditiilor de protectie $i sigurante in executarea operatiilor;
- organizarea depandrii-inhetinerli echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport;
- asigurarea asistenlei medicale 9i primul ajutor pentru formatiile de intervenlie.
. Urmdrirea desfiguririi acliunilor de interventie in vederea asigurdrii calitilii 9i eficientei

actiunilor 9i pentru:

- respectarea tehnicilor, procedurilor gi tehnologiilor adoptate;
- diminuarea riscului pentru victime, supravietuitori 9i operatori in cazul unor replici
periculoase;
- reducerea pericolului de declangare a unor situatii complementare, a unor evenimente

/ fenomene care ar influenta desfigurarea interventiei;
- reluarea distribuliei partiale sau totale de utilitdti: energie electrici, gaze, api, agent

termic, etc.
. Urmirirea respectirii restricliilor si interdicliilor in zona de risc in vederea asigurerii:
- protectiei victimelor, operatorilor 9i a populaliei valide din zona de intervenlie sau de

risc;
- desfiguririi in conditii optime a acliunilor de interventie;
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- desfiguririi evacudrii gi cazirii sinistratilor;
- stirii de sdndtate a populatiei in zona de risc;

- siguranlei in actiune a sistemului de interventie.
. organizarea actiunilor de pazi, ordine, indrumarea circulaliei, prevenirii 9i stingerii

incendiilor in vederea asiguririi:
- continuitdlii gi cursivitSlii desfiguririi acliunilor de intervenlie 9i de evacuare;

- protejirii - siguranlei bunurilor si valorilor materiale ale victimelor 9i sinistralilor din

zonele de interventie gi zonele de risc;

- diminuirii producerii unor incidente gi accidente de circulalie carc at complica sau

influen!a desfdgurarea acliunilor de interventie 9i evacuare:

- inlSturirii pericolului de declangare a unor incendii sau explozii in zonele de risc si

interven{ie;
- localizarea 9i stingerea incendiilor.
. Notificarea dezastrului, se realizeazd de citre Comitetul Local pentru Situatii de

Urgenld;
. Transmiterea cererii pentru aprobarea declarerii stdrii de necesitate/urgenJi, cdtre

Centrul Operational Judelean din lnspectoratul pentru Situalii de Urgenti Gorj;
. lnformarea populatiei din zonele de interventie gi zonele de risc asupra:

- situaliei create;
- acliunilor si misurilor de proteclie care s-au planificat gi care se desfdgoari;
- evoluliei situatiei in zonele interventiei 9i de risc;

- restrictiilor gi interdictiilor impuse gi necesitatea respectdrii intocmai a acestora;

- modurilor de asigurare ale diferitelor nevoi gi cerinte ale populatiei;

- nevoilor (eventuale) de participare a populatiei apte 9i instruite la realizarea unor

acliuni de protectie 9i interventie.
. Elaborarea unor sinteze gi rapoarte, pentru IJSU 9i CJSU Gorj despre dezastru,

urmSrile lui 9i acliunile de protectie - intervenlie realizate 9i in curs de desfigurare,
despre nevoile de asistentS, sprijin si ajutor, despre acliunile pe termen lung.
. Restringerea actiunilor de interven{ie, prin:

- incetarea activititilor de intervenlie, la ordin, din intreaga zona sau in anumite

sectoare;
- retragerea formatiilor din zona de intervenlie;
- desfigurarea activitdlilor de restabilire a capacititii de actiune a formaliilor de

interven!ie.
. Analize, strategii si tactici pentru actiunile pe termen lung in vederea rcafizetii
- demoldrii - curdtdrii zonelor de distrugeri;
- consolidirii - restabilirii unor construclii avariate;
- reabilitirii unor actlvititi economico - sociale;
- asiguririi locuinlelor permanente gi a asistentei sociale pentru sinistrati;
- asigurerii asistentei medicale 9i sociale a vdtimatilor;
- revenirii la situatia iniliala.
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B. Cooperarea - se organizeazd cu scopul ducerii actiunilor de intervenlie inh-o
conceplie unitard 9i pentru evitarea surprinderii gi conjugarea efortului formaliunilor de
intervenlie impreuni cu celelalte fo(e ale sistemului nalional de aperare pentru

realizarea interventiei conform planurilor de protectie civili.
Cooperarea se realizeazd cu :

a) Poli[ia LocalS penhu :

- asigurarea pazei Si ordinii publice, controlul gi indrumarea circulatiei pe timpul
situatiilor de urgenti;
- executarea unor misiuni de cercetare in scopul determindrii volumului distrugerilor
rezultate in urma atacului aerian sau dezashului;
- asigurarea pazei unor obiective vitale;
- transmiterea unor comunicate cdtre populatie,
- sprijinirea pentru evacuarea populaliei la punerea in aplicare a planului de evacuare;
- asanarea teritoriului de munitia neexplodati gi identilicarea cadavrelor necunoscute.
b) Detagamentul de jandarmi pentru :

- paza gi apSrarea punctelor de comanda;
- paza gi supravegherea zonelor contaminate precum gi a zonelor cu munitie
neexplodatd;
- paza obiectivelor afectate de riscul produs;

- contracararea acliunilor care si impiedice activitatea de interventie
c) Filiala de Cruce Rogie pentru:
- organizarea actiunilor de prim ajutor 9i sprijinirea tehnicd a formaliunilor medicale din
SVSU;
- recrutarea donatorilor de sange 9i trimiterea acestora la punctele de recoltare;
- colectarea 9i distribuirea de ajutoare pentru persoanele sinistrate.

d) Detagamentul de pompieri pentru:

- participarea la acliunile de limitare gi inldturare a urmirilor incendiilor;
- informarea reciproci despre producerea situatiilor de urgenti gi in mod special a
incendiilor, stabilirea misurilor necesare ducerii acliunilor de interventie;
- participarea la acliunile de neutralizare a efectelor accidentelor produse pe timpul
transportului, cu substante toxice, chimice periculoase, pe teritoriul municipiului Motru.

- executarea interventiilor de descarcerare.

Faze de urgente a actiunilor
in functie de locul, natura, amploarea 9i evolutia evenimentului, intervenliile

serviciilor profesioniste 9i voluntare penhu situalii de urgente sunt organizate astfel:

a) urgenta l- asigurati de grupa /echipajele de intervenlie a /ale subunitdlii in raionul
(obiectivul) afectat apartinAnd IJSU ,Lt.Col. Dumitru Petrescu";

b) urgenta a ll-a - asiguratd de cdhe SVSU Motru;

c) urgenta a lll-a - asigurati de cdtre doui sau mai multe unititi limitrofe, prin serviciile
private pentru situalii de urgenta, conform planurilor de cooperare.
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Acliu nile de p roteclie-i nte rve nlie
Fo(ele de intervenlie specializate aclioneazd conform domeniului lor de

competente, pentru:

a) salvarea gi/sau protejarea oamenilor, animalelor 9i bunurilor, evacuarea 9i transportul

victimelor, cazarca sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente 9i materiale

de prime necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical gi psihologic, precum 9i participarea la evacuarea
populaliei, instituliilor publice 9i operatorilor economici afectati;

c) aplicarea misurilor privind ordinea publici pe timpul producerii situaliei de urgentd

specifice;
d) dirijarea gi indrumarea circulaliei pe directiile gi in zonele stabilite ca accesibile;

e) diminuarea gi /sau eliminarea avariilor la relele 9i clediri cu functiuni esentiale, a ceror

integritate pe durata cutremurelor este vital6 pentru proteclia civili: statiile de pompieri

9i sediile poliliei, spitale 9i alte construclii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate

cu sectii de chirurgie gi de urgentd, clidirile instituJiilor cu responsabilitate in
gestionarea situaliilor de urgenti, in apirarea 9i securitatea nalionali, statiile de

producere gi diskibulie a energiei gi /sau care asiguri servicii esentiale pentru celelalte

categorii de clidiri mentionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgen!5 de diferite

categorii, rezervoare de apd gi statii de pompare esenliale pentru situatii de urgentd,

clidiri care conlin gaze toxice, explozivi 9i alte substanle periculoase, precum 9i pentru

cii de transport, clidiri pentru invitdmAnt;
f) limitarea propo(iilor situatiei de urgenli specifice 9i inlSturarea efectelor acesteia cu

mijloacele din dotare.

Instruirea
Pregitirea fo(elor profesioniste 9i / sau voluntare gi private de interventie se

realizeazd in cadrul institutiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate

avizate de lnspectoratul pentru Situatii de Urgenld Judelean ,,Lt.Col. Dumitru Petrescu"

gi aprobate de Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgenti.
Prefectul, primarul gi conducerile tehnico-administrative ale operatorilor

economici gi institutiilor au obligalia de a asigura cunoagterea de cetre fo(ele destinate
intervenliei, precum 9i de cdtre populatie / salariati, a modalitdtilor de actiune conform
planurilor de analizi 9i acoperire a riscurilor aprobate.

Pregitirea pentru intervenlie a fo(elor operationale se va executa concomitent

cu indeplinirea atribuliilor de bazd ce le revin. in perioada premergdtoare perioadei la

care vor participa la operaliuni de sprijin $i asistente, ele vor executa o pregitire
particutarizatd intensivi, la specificul fiecdrei specialitili. Principala caracteristici a
procesului de pregitire va fi standardizarea instruirii de bazi la un nivel maxim posibil

pentru fiecare componente a forlelor de protectie civild. O atenlie deosebiti va fi
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acordate problemelor specifice, procedurilor de intrebuintare a tehnicii de intervenlie,
punAndu-se accent pe insugirea deprinderilor practice.

Sarcina prioritari a instruirii o va constitui profesionalizarea personalului potrivit

standardelor nalionale prin gedinte de pregdtire, convociri gi specializiri, exercilii gi

aplicatii conform programelor anuale de pregdtire.

Personalul din serviciul voluntar va fi instruit in scopul menlinerii deprinderilor
impuse de utilizarea tehnicii de intervenlie necesari indeplinirii misiunilor.

Treptat, dupi incadrarea integralS a SVSU, se vor meri numerul antrenamentelor
gi exercitiilor de specialitate. lnstruirea va fi orientatd cetre cregterea stirii de
operativitate a fo(elor.

Forlele operalionale de proteclie civild vor respecta standardele de operativitate
stabilite. Acestea vor fi incadrate cu specialititile 9i necesarul tehnicii de lupti
previzute in organizarea 9i respectiv normele de dotare. Pe misuri ce resursele
necesare vor fi realizate, standardele operative vor fi ridicate la niveluri c6t mai inalte.

Realizarea circuitul informalional-decizional gi de cooperare
Sistemul informalional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate

observirii, detectdrii, misuririi, inregishirii, stocarii gi prelucrdrii datelor specifice,

alarmdrii, notificdrii, culegerii 9i transmiterii informaliilor gi a deciziilor de cdtre factorii

implicali in acliunile de prevenire 9i gestionare a unei situatii de urgenti.
lngtiinlarea, avertizarea, prealarmarea 9i alarmarea se realizeazi in scopul

evitirii surprinderii 9i a luirii misurilor privind adipostirea populatiei, protecliei bunurilor
materiale, precum gi pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer gi ale

acliunilor militare.
ingtiinlarea reprezintd activitatea de transmitere a informaliilor autorizate despre

iminenta producerii sau producerea riscurilor gi /sau a conflictelor armate cetre

autorititile administratiei publice centrale sau locale, dupe caz, 9i cuprinde:

-ingtiinlarea despre iminenla producerii sau producerea unor situalii de urgenli;
-ingtiintarea despre pericolul atacului din aer;

-ingtiintarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice,

conventionale 9i neconventionale.
ingtiintarea se realizeazi de lnspectoratul Judelean pentru Situatii de Urgenti

Gorj "Lt.Col. Dumitru Petrescu"( Serviciul de urgentd profesionist), pe baza informatiilor

primite de la structurile care monitorizeazd sursele de risc sau de la populalie, inclusiv

prin Sistemul nalional unic pentru apeluri de urgenti. Mesajele de ingtiintare despre
pericolul atacurilor din aer vizeazi introducerea situatiilor de alarmd aeriand gi incetarea

alarmei gi se introduc pe baza informaliilor primite de la organismul de conducere al

Fo(elor Aeriene, conform protocoalelor incheiate in acest sens.

Mesajele de ingtiinlare despre iminenla producerii sau producerea unor situalii

de urgenli vizeaze iminenla declangerii sau declangarea unor tipuri de risc.

Mesajele despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, rediologice,

convenlionale gi neconvenlion ale vizeazd pericolul contaminirii, direclia de deplasare a
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norului toxic ai se transmit pe baza datelor 9i informatiilor primite de la structurile

specializate din cadrul categoriilor de forle armate, pe baza planurilor de cooperare

incheiate conform legislatiei in vigoare.

Prealarmarea reprezinta activitatea de transmitere catre autoritetile publice locale

a mesajelor /semnalelor /informatiilor despre probabilitatea producerii unor situatii de

urgenli sau a atacurilor din aer. Prealarmarea se realizaze de lnspectoratul Judetean

pentru Situalii de Urgenti 'Lt.Col. Dumitru Petrescu " Gorj (Serviciul de urgenti
profesionist)

Alarmarea populaliei reprezintd activitatea de transmitere a mesajelor despre

iminenla producerii unor situatii de urgenlS sau a unui atac aerian 9i se realizeazd de

cetre autorititile administraliei publice locale, dupi caz, ptin mijloace de alarmare

specifice, pe baza ingtiinterii de la structurile abilitate.

Alarmarea trebuie sd fie oportuni, autentici, stabild 9i sa asigure in bune condilii
prevenirea populatiei:
- oportuna - daci asiguri prevenirea populaliei in timp scurt 9i se realizeazd prin

mijloace 9i sisteme de alarmare care sd poati fi actionate imediat la aparitia pericolului

atacurilor din aer sau producerii unor dezastre.
- autentici - transmiterea semnalelor destinate prevenirii populaliei se realizeaze prin

mijloace specifice de citre personalul stabilit prin decizii ale pregedinlilor comitetelor
pentru situalii de urgenti.
- stabili - prevenirea populatiei $i operatorilor economici se realizeazd in orice situalie
creatd gi se obtine prin:

- mentinerea mijloacelor de alarmare in permanenle stare de funclionare;
- folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare care sa se bazeze pe surse
energetice diferite de funclionare: re[ea industriald, grupuri electrogene, acumulatoare;
- verificarea periodici a dispozitivelor de actionare a mijloacelor de alarmare afectate in
urma riscurilor produse;

- intensitatea acusticd a semnalelor de alarmare si fie cu cel putin 6-10 dB mai mare
decdt zgomotul de fond.

Mesajele de avertizare 9i alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate gi gratuit
prin toate sistemele de telecomunicatii, posturile 9i relelele de radio 9i de televiziune
locale, inclusiv prin satelit gi cablu, care opereazi pe teritoriul municipiului, la solicitarea
pregedintelui comitetului local pentru situalii de urgente .

in cazul producerii unor dezastre locale, folosirea mijloacelor de alarmare se
realizeazA cu aprobarea prefectului, primarului localitilii ori a conducitorului institutiei
publice sau operatorului economic implicat, dupi caz, sau a imputernicililor acestora.
Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare in alte scopuri decdt cele pentru care sunt
destinate este interzisi

Sistemul de ingtiinlare, avertizare gi alarmare la localititi, institulii publice 9i
operatori economici se intreline 9i se verifici periodic prin executarea de antrenamente

9i exercitii
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Situaliile de protectie civild
a) ,,PREALARMA AERIANA,( 3 sunete /impulsuri a 32 secunde fiecare cu pauza de 12
secunde fiecare), reprezintd situalia in care se iau misuri pentru prevenirea organelor
autorititilor administraliei locale, instituliilor publice, operatorilor economici despre
producerea unor situalii de urgentd care pot fi anticipate sau / 9i posibilitatea atacurilor
din aer, potrivit schemei cu organizarea gi asigurarea ingtiinlirii.
b),,ALARMA AERANA'( 15 sunete /impulsuri a patru secunde fiecare cu pauza de 4
secunde intre ele), reprezintd situatia de protectie civili la care se inceteazd activitatea
publicd; angajalii gi ceilalti cetileni se adepostesc, se opresc activit5lile de productie cu

exceptia unor unitSli de transport feroviar, de telecomunicatii, secliilor de productie,

instalatiilor 9i agregatelor a ceror functionare nu poate fi intrerupti. Pe timp de noapte
se aplice regimul de camuflare a luminilor.
c) < ALARMA LA DEZASTRE >(5 sunete /impulsuri a 16 secunde fiecare cu pauza de
10 secunde intre ele) reprezinte situalia de protectie civild ce se introduce in cazul
iminentei sau producerii unor dezastre pentru limitarea urmirilor acestora gi punerea in
aplicare a planurilor special intocmite in acest scop.

d) ( INCETAREA ALARMEI >( 1 sunet /impuls continuu, de aceeagi intensitate, cu

durata de 2 minute), se reiau activitd[ile publice 9i de produc[ie, in functie de evolulia

situatiei aeriene gi de stadiul actiunilor de limitare gi inliturare a urmdrilor atacurilor
inamicului.
Alarmarea populatiei 9i salarialilor, in situalii de pericol de dezastre sau in cazul
producerii acestora, se realizeazi prin avertizarea sonora produsa de sistemul de

alarmare municipal compus din:
- 3 sirene elechice de 5,5 kw gi una electronica de 600w centralizate la nivelul Punctul

de comande municipal;
- clopote existente in bisericile de pe raza administrativ - teritoriali.

Asigurarea legdtuilor
ingtiintarea lnspectoratului pentru Situatii de Urgenti Judetean Gorj despre

introducerea ,,prealarmei aeriene", ,,alarmei aeriene", "alarmei la dezastre" 9i ,,incetarea

alarmei " se asiguri de citre:
- organele abilitate ale fo(elor aeriene, prin retelele radio 9i de cooperare;

- lnspectoratul General pentru Situatii de UrgenlS, prin relele radio de ingtiinlare

unilaterale, telefon interurban, echipamentul de ingtiintare F-1001- B, reteaua de

comunicalii a Sistemului de Telecomunicatii Speciale (TO, lnter C) 9i reteaua radio de

ingtiinlare unilateralS,ZEFIR'- RKR 010.

- releaua nalionald de radio gi televiziune;
- mijloacele de transmisiuni cu fir, folosind sistemul de telecomunicatii national;

lnspectoratul pentru Situalii de Urgentd Judetean Gorj, instiinteazd despre

pericolul atacurilor din aer sau producerii unui risc autorititile administraliei publice

locale, localitilile 9i operatorii economici prevazuti in schemele de ingtiinlare, prin:

- mijloace de transmisiuni cu fir din reteaua Sectorului de Telecomunicatii Gorj;
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- releaua radio de ingtiintare,, ZEFIR" (NEPTUN);

- sistemul de ingtiinlare-alarmare F-1001 , tip B, pentru municipiul Motru;

- releaua de radiotelefoane fixe;

lnformarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetului ierarhic superior

asupra locului producerii unei situatiei de urgenld specifici, evolutiei acesteia, efectelor

negative produse, precum 9i asupra misurilor luate, se realizeaze prin rapoarte

operative.
Primarul, conducerea comitetului local pentru situatii de urgenli 9i cele ale

unitililor sociaFeconomice amplasate in zone de risc, au obligatia se asigure preluarea

de la staliile centrale 9i locale a datelor gi avertizdrilor meteorologice 9i hidrologice, in

vederea declangSrii actiunilor preventive 9i de interventie.

CAPITOLUL V.
RESURSE UMANE, MATERIALE $I FINANCIARE

ln funclie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele 9i conditiile de

producere /manifestare, amploarea gi efectele posibile ale acestora se vor stabili tipurile

de fo(e 9i mijloace necesare de prevenire 9i combatere a riscurilor in cadrul SVSU'

astfel:
- compartimentul de prevenire;

- echipaje / grupe de intervenlie ;

- formaliuni de asisten!5 medicali de urgenti ;

- echipe ciutare-salvare, NBC 9i pirotehnice);

- echipe de cercetare - observare;
- alte formaliuni de cooperare (Crucea Rogie, echipe salvamont, scafandri

profesionigti g.a.);

- grupe de sprijin.
Activit5lile preventive planificate, organizate 9i desfdgurate in scopul acoperirii

riscurilor sunt:
- controale gi inspeclii de prevenire

- asistenta tehnici de specialitate
- informarea preventiva

- pregitirea populatiei 9i salariatilor
- constatarea 9i propunerea spre sanctionare a incilcirilor de la prevederile

legale
- alte forme
Pe l6ngi structurile serviciilor publice comunitare profesioniste 9i voluntare

pentru situatii de urgenli, mai pot acliona: unitdlile poliliei, jandarmeriei, structurile
poliliei locale , unitdti speciale de avialie 9i SMURD., unitdlile specializate /detagamente
din cadrul Ministerului Apdririi Nalionale, unitilile pentru asistenla medical6 de urgenld
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ale Ministerului Sinit6tii, organizatiile nonguvernamentale specializate in actiuni de
salvare, unitilile 9i formatiunile sanitare gi de inspeclie sanitar-veterinari, formaliuni de
pazd a persoanelor gi a bunurilor, precum 9i detagamente 9i echipe din cadrul serviciilor
publice descentralizate 9i societililor comerciale specializate, incluse in planurile de
apirare gi dotate cu fo(e 9i mijloace de interventie, formatiunile de voluntari ai societilii
civile specializali in intervenlia in situatii de urgenli 9i organizati in ONG-uri cu activitdli
specifice.

Fortele auxiliare se stabilesc din rdndul populaliei 9i salariatilor, formaliunilor de
voluntari, altele decAt cele instruite special pentru situatii de urgente, care actioneaze
conform sarcinilor stabilite pentru formatiile de proteclie civili organizate la operatorii
economici 9i societitile comerciale in planul de apirare specific.

Resursele financiare necesare actiunilor 9i misurilor pentru prevenirea 9i
gestionarea unei situatii de urgenti specifice se suporti, pohivit legii, din bugetul
local(fondurile colectate din taxa speciald de protectie civild) , precum 9i din alte surse
interne gi internationale, in scopul realizdrii actiunilor gi mdsurilor de prevenire,

interventie operativi, recuperare gi reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje,
echipamente, materiale 9i tehnica necesare gi pentru inhetinerea acestora, precum 9i
pentru pregitirea efectivelor, atAt pentru fo(ele profesioniste c6t gi penhu fo(ele
specializate voluntare din cadrul localitAtii.

Costurile prevenirii sunt actuale, iar beneficiile viitoare. Av6nd in vedere faptul cd
prevenirea este o activitate permanenti, logistica trebuie sd asigure derularea tuturor
etapelor apdrdrii impotriva dezastrelor, astfel:

1) asigurarea finantdrii programelor pentru diminuarea riscurilor asupra vietii gi

senetelii populatiei, mediului inconjuritor, valorilor materiale gi culturale;
2) asigurarea finanlSrii gi derulerii programelor de imbunitdlirea dotirii pentru

gestionarea dezastrelor;
3) asigurarea resurselor necesare funcliondrii structurilor cu activitate in

domeniul prevenirii gi gestiondrii dezastrelor;
4) finanlarea programelor pentru pregitirea autorititilor 9i populatiei;

5) constituirea prin bugete, procentual fatd de prevederile acestora, de fonduri
pentru intervenlie la dispozitia autorititilor cu atributiuni in managementul dezastrelor;

6) constituirea gi improspetarea stocurilor de materiale necesare in situatii de
dezastre.

Pe teritoriul municipiului Motru funclioneazi pentru gestionarea situaliilor de

urgenli 9i sunt constituite organisme gi structuri dupi cum urmeazS:

a) Comitetul local pentru situalii de urgenti Motru;

b) Centrul operativ cu activitate temporare Motru;

c) Celule de urgenti;
d) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenti Motru;

e) Servicii private pentru situalii de urgenld;

0 Servicii private de urgente constituite ca societati comerciale (in curs).
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CAPITOLUL VI.
LOGTSTICA ACTIUNILOR

Logistica trebuie sa-gi adapteze capabilititile la scopurile 9i obiectivele cuprinse

in strategia protecliei civile, prin stabilirea priorititilor necesare asiguririi unui sprijin

adecvat, dinamic ai oportun pentru suslinerea fo(elor. sistemul logistic trebuie si
asigure libertatea de acliune atdt pe timp de pace, cAt 9i in situatii de crizd sau rizboi.

Pentru suslinerea participdrii la noi tipuri de angajamente /misiuni multinationale de

sprijin gi asisten!6 umanitare, acesta trebuie sd fie suplu 9i flexibil. in acest scop

modernizarea sistemul logistic, va avea in vedere urmetoarele obiective:
- sistemul logistic al protecliei civile trebuie sa inceapa cu un depozit de cca 300

m.p. completat cu cele mai moderne utilaje, materiale 9i aparaturd pentru a putea sa

devini un sistem integrat, cu structuri modulare 9i mobile, interoperabil cu sistemele

logistice moderne ale protectiei civile din celelalte teri membre NATO 9i ale UE, care se

asigure o autonomie iniliald a unitdlilor in functie de locul lor in cadrul structurii

operative;
- realizarea unei conceplii de planificare centralizati 9i de implementare

descentralizati pentru a asigura sprijinul logistic necesar in vederea executirii
operatiilor planificate pe teritoriul municipiului 9i in spaliul de interes strategic;

- asigurarea unui inalt grad de viabilitate, flexibilitate 9i capacitate de adaptare in

sprijinirea fo(elor, in funclie de natura misiunilor;
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Finanlarea acliunilor preventive, de intervenlie 9i reabilitare se face, potrivit legii'

prin bugetul iocal al municipiului, precum 9i ale instituliilor 9i operatorilor economici, din

alte surse interne gi internationale.

Finanlarea misurilor 9i acliunilor de proteclie 9i supravieluire a populaliei pe

timpul gi dupi producerea situatiilor de urgenle se face astfel:

1. prin bugetul local, dacS situatia de urgenta s-a produs la nivelul unitalii

administrativ-teritoriale a municipiului;

2. prin bugetul de stat, dacS situalia de urgenla s-a produs la nivel nalional sau

nivelul mai multor judete;

3. operatorii economici gi institutiile publice au obligalia prevederii in bugetele

proprii a fondurilor necesare protecliei 9i supravietuirii salariatilor pentru asigurarea

continuitdlii activitetii pe timpul situaliilor de urgenli.
Resursele materiale sunt asigurate potrivit normelor de dotare emise de catre

ministere pe domenii de activitate, autoritdlile centrale gi locale ale administratiei

publice, cu avizul inspectoratului pentru situalii de urgenti judetean.

Este necesarS realizarea unor baze de date 9i a unor programe informatice care

sd fundamenteze alegerea priorititilor in activitatea preventiva.



- dezvoltarea unui sistem informatic de logisticS, compatibil cu cel al NATO;
- renuntarea la principiul preventiv planificat, de executare a reparafiilor de

tehnici din inzestrare gi aplicarea sistemului de mentenan[i dupi necesitate, pe bazd
de diagnostic;

Sistemul fo(elor gi mijloacelor de intervenlie in cazul producerii unei situalii de
urgenfd se stabilegte prin planurile de apirare specifice, de cdtre autoritdfile, instituliile
publice, societatea civild 9i operatorii economici cu atributii in acest domeniu, conform
regulamentelor privind prevenirea gi gestionarea situaliilor de urgenfi specifice tipurilor
de riscuri.

Fo(ele gi mijloacele de intervenfie se organizeazl, se stabilesc Ai se pregitesc
din timp gi acfioneazd conform sarcinilor stabilite prin planurile de proteclie specifice.

Logistica acfiunilor de pregitire teoreticd 9i practicS, de prevenire gi gestionare a
situafiei de urgenfi specifice se asigurd de citre autoritifile administrafiei publice
locale, institufiile gi operatorii economici cu atribufii in domeniu, in raport de rdspunderi,
misuri gi resurse necesare.

EC L.COSMIN

.ctv.
MARCEL
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