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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

SECŢIUNEA 1  

Definiţie , scopuri ,obiective 

 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR , cuprinde riscurile potenţiale 

identificate la nivelul Comunei  SMARDIOASA , măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul 

riscurilor respective 

         Scopul acestuia fata de importanta şi complexitatea riscurilor contemporane si a mizei  economice  

subscrise  acestora, este esential de a avea o viziune globala asupra riscurilor existente si a metodelor, mijloacelor de 

prevenire si de intervetie la dispozitie. 

      Obiectivele constau in identificarea si evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competenta pentru 

stabilirea masurilor in domeniul prevenirii si interventiei , elaborarea planurilor pentru gestionarea situatiilor de 

urgenta precum si pentru constientizarea populatiei asupra riscurilor specifice si informarea acestora cu privire la 

masurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative si adoptarea uni comportament adecvat in situatii de 

urgenta  

Obiectivul fundamental al pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă îl constituie realizarea capacităţii 

naţionale de răspuns, necesară şi adecvată pentru asigurarea prevenirii populaţiei în cazul producerii atacurilor 

executate de un eventual agresor terestru, aerian sau maritim, precum şi în cazul iminenţei producerii unor dezastre 

şi/sau conflict armat, să participe la planificarea, pregătirea, organizarea şi conducerea eficientă a acţiunilor de 

intervenţie pentru înlăturarea efectelor acestora. 

 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

Resposabilităţii privind analiza  şi acoperirea riscurilor 

 

2.1 Acte normative de referinta. 

In anul 2019, planificarea, organizarea si desfaşurarea pregatirii personalului din cadrul 

autoritaţilor,organismelor şi structurilor cu atribuţii in domeniul situaţiilor de urgenţa,se executa avînd la bază 

următoarele acte normative:                               

Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2005; 

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

Legea nr.46/1996 privind pregatirea populaţei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare; 

Legea învăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărarea Guvernului Romaniei nr.308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în 

domeniul apărării civile; 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind intruirea salariaţilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţa, modificat şi completat prin OMAI nr.786/2005; 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare şi desfaşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

Dipoziţia Inspectorului General nr.629/I.G./2006  pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea 

documentelor de organizare, planificare şi evidenţă a învăţămantului din instituţiile de pregătire din subordinea 

Inspectoratului General. 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea a 

Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii- cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor 

2.2.Structuri organizatorice implicate. 

 -ISU  al judetului Teleorman 

-CLSU  . SMARDIOASA 

-Primaria  SMARDIOASA 

-Scoala Generala  SMARDIOASA 

-Consiliul Local  SMARDIOASA 

-Postul de Politie SMARDIOASA 

-Cabinetele medicale din comuna  SMARDIOASA 



        

3 

 

 

         Responsabilităţile   privind  analiza  si acoperirea riscurilor   revin tuturor factorilor care,potrivit 

legii,au atribuţie  ori asigura functii  de  sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta  in profil  

teritorial. 

       PAAR se intocmeste de comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de Consiliul Local 

SMARDIOASA.     

          2.3.Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniu. 

 

1.Identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi 

tehnologice existente pe teritoriul comunei  SMARDIOASA. 

2.Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de 

autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune 

pe timpul situaţiei de urgenţă; 

3.Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru 

situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu; 

4.Înştiinţarea oportună a populatiei despre evoluţia predezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic, cat 

şi în cazul apariţiei pericolului iminent al acţiunilor militare şi alarmarea populaţiei în cazul producerii acestora 

precum în situaţiile de urgenţă civilă; 

5. Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi a mediului împotriva 

efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

6.Realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare pirotehnică, 

asistenţă sanitară şi decontaminare; 

7.Pregătirea personalului de conducere din administraţia publică locală, a unităţilor şi formaţiunilor de 

intervenţie, a salariaţilor, elevilor, studenţilor şi a populaţiei; 

8.Planificarea, organizarea, pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor 

dezastrelor şi/sau acţiunilor militare; 

9.Organizarea si executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi 

înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate; 

10.Limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate; 

11.Participarea cu forţe şi mijloace specifice la normalizarea activităţilor serviciilor de utilitate publică şi 

acordarea de ajutor pentru restabilirea şi menţinerea ordinii în zonele afectate de dezastre şi/sau conflicte militare. 

 

                                             

CAPITOLUL   II  -Caracteristicile unităţii administrativ  teritoriale 

  

        Sectiunea  1.Amplasare geografică şi relief  

 

 Comuna  SMARDIOASA   este situată în partea de sud a judeţului Teleorman,întreg teritoriul  comunei se 

situează pe terasa  înalta a Dunării în câmpia Burnasului subunitate a Campiei Române. 

Zona amplasamentului comunei se situează la o distanţă  mare de fluviul Dunărea cca 2 5 Km.     Latitudine 

43,51-N si longitudine  25,43 E. 

Geologic amplasamentul face parte din marea unitate structurală a platformei moessice fiind alcătuită în 

suprafaţă din depozite sedimentare de vârstă Cuaternară. 

Legatura comunei cu exteriorul se realizeaza prin D.N.51  Zimnicea – ALEXANDRIA  care strabate 

localitatea de la est la vest. 

Comuna  SMARDIOASA  se invecineaza cu urmatoarele teritorii administrative: 

-Est –teritoriul administrativ CERVENIA 

-Vest –teritoriul administrativ  IZVOARELE 

-Sud-  teritoriul  administrativ FRUMOASA 

-Nord-teritoriul administrativ  BRANCENI. 

 

Secţiunea a 2- a .Caracteristici climatice  

 

Clima este temperat – continentală şi se caracterizează printr-un potenţial caloric ridicat, prin amplitudini 

mari ale temperaturii aerului, prin cantităţi reduse de precipitaţii, adeseori în regim torenţial, îndeosebi vara, precum şi 

frecvente perioade de secetă, cantitatea medie anuală de precipitaţii fiind de 550-600 l / mp.  Temperaturi maxime şi 

minime absolute au fost: 42,9°C (5 iulie 1916) şi – 34,8°C (24-25 ianuarie 1942).  
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Vânturile predominante sunt cele de vest şi de est. Crivăţul bate din est mai ales în miezul iernii, iar Austrul 

– vântul dinspre sud şi sud–est, cu o frecvenţă mai redusă, este foarte uscat, fierbinte şi prevestitor de secetă. În 

schimb, Băltăreţul, dinspre Lunca Dunării, este un vânt cald şi umed, favorabil dezvoltării vegetaţiei. 

Poziţia teritoriului judeţului faţă de principalele mase de aer şi prezenţa văii largi a Dunării, explică şi 

caracterul vânturilor sub multiplele lor aspecte. Valorile medii ale vitezei  vânturilor sunt între 3,5-4 m/s pentru cele 

din vest şi între 3,5-5,3 m/s pentru cele din est şi nord-est. „Crivăţul” bate din est şi nord-est în perioada rece a anului, 

îndeosebi în zona estică a judeţului şi îşi pierde din intensitate şi frecvenţă spre vest. Vântul dinspre sud-est, cunoscut 

sub numele „Austrul” şi căruia localnicii îi spun „Traista goală”, are o frecvenţă şi o intensitate mult mai reduse decât 

„Crivăţul”.  

Precipitaţii medii anuale: 530 mm. 

Din punct de vedere morfologic comuna se află într-o regiune de şes. 

 

Secţiunea a-3 a. Reţea hidrografică 

Reţeaua hidrografică din zona comunei  SMARDIOASA  se rezuma la   RAUL  VEDEA , care curge paralel 

cu Dunărea si raul Izvoarele.  

Hidrogeologic-se mentionează în zona locuită a comunei prezenta unui orizont acvifer la o adancime de 40-

55 m masurată în fântânile existente în zonă. 

 

     Sectiunea.4 a Populaţia 

 

Probleme: 

- îmbătrânirea accentuată a populaţiei 

- depopularea datorată migraţiei, în special a tinerilor, cu studii medii sau superioare, spre centrele urbane 

sau străinătate; 

- sporul natural negativ; 

- cadre medicale şi auxiliare insuficiente; 

- dotări ale dispensarelor medicale necorespunzătoare şi învechite care îngreunează sau împiedică 

diagnosticarea; 

- dificultăţi privind accesul la medicamente şi tratament (distanţe mari de parcurs, resurse limitate ale 

dispensarelor) 

                                     

  

 
TOTAL 

d.c.  

 

 
LOC/KM2 

Pe grupe de vârstă 

 

 
barbati 

   

 
femei 

 
0-14ANI 

15-59 ani  
PESTE 60 

ANI 
2520 1180 1340 130 230 1350 940 
 

 

Total  
 
POPULATIE 

     Structura  pe etnii 

 
ROMANI 

Rromi   

2520 1940 580 - - 
 

 

     
TOTAL   

POPULATIE 

  Structura pe culte religioase 

 
ORTODOXA 

   adventisti   

2520 2480 40   

Secţiunea  a 5-a.Căi de transport 

  

 Cai de transport  rutiere   - de DN 51 ,stare tehnică necorespunzătoare a drumurilor judeţene, comunale şi 

din interiorul comunei; 

 

 

Secţiunea a –6 a .Dezvoltare economică 
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        ECONOMIA 

        INDUSTRIA    

 
ASOCIATII  FAMILIALE 

Nr. Nr.angajati 
1 12 

MICROINTEPRINDERI 1 5 
INTEPRINDERI 

MICI 
1 3 

INTEPRINDERI            

..MIJLOCII 
1 3 

INTEPRINDERI  

MARI 
- - 

 

  Probleme  deosebite: 

- resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine limitate; 

- industrie nepoluantă şi durabilă. 

 

 AGRICULTURA 

Probleme: 

- resurse financiare insuficiente, investiţii puţine; 

- utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante; 

- media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole; 

- parcelarea terenului şi probleme legate de posesiune; 

- degenerarea raselor animalelor şi servicii medicale sporadice; 

- scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile; 

- piaţă de desfacere redusă. 

 

COMERŢUL ŞI SERVICIILE 

Probleme: 

- unităţi comerciale mici, cu profit mic; 

- diversitate redusă, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie publică – magazine alimentare şi baruri; 

- orientare spre clienţii locali; 

- activităţi de marketing reduse; 

- valorificare slabă a resurselor locale. 

 

Secţiunea a 7 a .Infrastructuri locale 

 

 

 

                                         

 Sănătate : 

 

Nr. Spitale                     - 
Nr.cabinete medicale                      1 
Nr.cabinete stomatologice                       1 
Nr.farmacii                        1 
Nr.medici                       1 
Nr.medici stomatologi                       1  
Nr.farmacişti                       2 
Nr.personal mediu sanitar                        5 

Nr. Unităţi de  
 
invatamant 

 Nr.elevi 

 -grădiniţe 2 60 
-scoli 1 179 

-cămine - - 

-licee - - 
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        Nu  exista  retea de canalizare. 

 

Secţiunea a –8a.Specific regional /local 

 

Principala activitate economică este agriculura.Terenurile agricole ş i păşunile naturale din comună pot fi 

valorificate în scopul obţinerii de produse agricole şi zootehnice ecologice.Condiţiile naturale ofera posibilitatea 

practicării turismului de vânătoare şi pescuit sport 

 

CAPITOLUL III. 

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale. 

 

1.1.Inundaţii 

Având în vedere că până la această oră pe teritoriul comunei  SMARDIOASA  nu au avut loc inundaţii ,dar 

existând posibilitatea apariţiei acestora, în scopul reducerii efectelor dezastrelor naturale , asigurării protecţiei 

populaţiei ,animalelor şi bunurilor materiale din localitatea  SMARDIOASA  ,se vor lua următoarele măsuri preventive 

mentionate în planul de evacuare în caz de inundaţie. 

Asigurarea înştiinţării personalului de conducere despre evoluţia fenomenelor şi factorilor supravegheaţi; 

Alarmarea populaţiei despre  pericolul iminent al producerii inundaţiilor se execută potrivit schemelor de 

înştiinţare şi alarmare din cadrul planurilor de protecţie şi intervenţie; 

Pregătirea organelor de conducere,  a subunităţilor de serviciu, formaţiilor de situaţii de urgenţă şi populaţiei 

privind modul de comportare şi acţiune, în cazul inundaţiilor; 

Asigurarea serviciului de permanenţă la sediul Primăriei ,tel.0247/332286 

Asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu ISU.    

 

1.2. Furtuni, tornade  

Au  avut loc pe teritoriul comunei  SMARDIOASA  furtuni. Furtunile sunt fenomene meteorologice care din 

motive obiective (regim eolian) dar şi subiective (despăduriri, desfiinţarea barierelor de protecţie) au căpătat aspecte de 

constant .Efectele acestor fenomene se concretizează în importanta pagube la culturile  agricole şi la gospodăriile 

cetăţenilor. 

Nu s-au semnalat victime omeneşti. 

1.3. Seceta 

Comuna  SMARDIOASA  poate fi afectată de acest fenomen fiind o comuna agrară cu întinse suprafeţe de 

teren arabil, fiind situată în sudul ţării şi al judeţului cu o climă temperat continentală caracterizată printr-un potenţial 

caloric ridicat. 

În anul 1916 s-au înregistrat temperaturi maxime ,ajungând până la 42 de grade Celsius. 

Sunt afectaţi în principal locuitorii ,culturile agricole şi animalele. 

În vederea limitării efectelor secetei prelungite şi temperaturilor deosebit de ridicate se vor lua următoarele 

măsuri : 

Asigurarea surselor de apă pentru consum şi pentru stingerea  incendiilor, pregătirea cisternelor cu apă; 

Verificarea şi monitorizarea nivelului apei şi a eventualei lipse a acesteia; 

Verificarea şi monitorizarea calităţii apei; 

Instalare puncte de prim – ajutor . 

1.4. Viscole ,înzăpeziri, îngheţ. 

 Poziţia teritoriului judeţului faţă de principalele mase de aer şi prezenţa văii largi a Dunării, explică şi 

caracterul vânturilor sub multiplele lor aspecte. Valorile medii ale vitezei  vânturilor sunt între 3,5-4 m/s pentru cele 

din vest şi între 3,5-5,3 m/s pentru cele din est şi nord-est. „Crivăţul” bate din est şi nord-est în perioada rece a anului, 

îndeosebi în zona estică a judeţului şi îşi pierde din intensitate şi frecvenţă spre vest. Vântul dinspre sud-est, cunoscut 

sub numele „Austrul” şi căruia localnicii îi spun „Traista goală”, are o frecvenţă şi o intensitate mult mai reduse decât 

„Crivăţul 

  Fenomenele meteorologice periculoase din timpul anotimpului rece se manifesta cu putere si genereaza  

efecte diverse cum ar fi: 

          -izolarea localitatii  

          -intreruperea alimentarii cu energie electrica 

         -intreruperea legaturilor telefonice 
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               Fenomenele au fost deosebit de dese de 5,6 ori in decursul unui an de zile. 

               Sunt afectate in general  drumurile comunale. 

               Actiunile de protectie si interventie sunt complexe ,participand forte si mijloace de la CLSU  de  pe 

raza comunei  SMARDIOASA ,SDN. 

 

    1.5.Incendii de pădure                                               
Terenul pe care  se află pădurea este situat  in  comuna  Cervenia. 

      Riscurile care  duc  la incendiere: 

      -pătura groasa de frunze si iarba uscata  

       -folosirea focului deschis de catre cetătenii in  zilele de sambata si duminica fără luare masurilor de 

supraveghere si stingere a acestuia 

      -imprudenta fumatorilor ce traversează pădurilor 

       -trasnetul ce  poate lovi si incendia copacii inalti si uscati 

      -perioadele prelungite de seceta si temperaturii ridicate  

      Stingerea propriuzisă se realizează numai cu ajutorul mijloacelor specializate. 

 

    2.Fenomene distructive de origine geologica.      

      2.1.Cutremure 

Conform „Cod de proiectare seismica „ ind.P100-1/2004 acceleraţia terenului  ag=0,16 g având un interval 

mediu de recurenta IMR = 100 ani 

 Cutremurele resimtite pe teritoriul comunei  SMARDIOASA   provin din cele produse în curbura munţilor 

Carpaţi,zona Vrancea fiind de natura  tectonica. 

Cel mai puternic cutremur  a fost cel din anul 1977. 

In localitatea noastra nu au fost victime omenesti si nici locuinte distruse   in  totalitate. 

Se  vor lua urmatoarele masuri de prevenire mentionate în planul de evacuare în caz de cutremure. 

 Asigurarea înştiinţării personalului de conducere despre evoluţia fenomenelor şi factorilor supravegheaţi; 

Alarmarea populaţiei despre  pericolul iminent al producerii   cutremurelor de pământ de mare intensitate  

VII-VIII grade M.S.K si .cu o intensitate de peste 4 grade pe scara Richter  se execută potrivit schemelor de înştiinţare 

şi alarmare din cadrul planurilor de protecţie şi intervenţie; 

Pregătirea organelor de conducere,  a subunităţilor de serviciu, formaţiilor de situaţii de urgenţă şi populaţiei 

privind modul de comportare şi acţiune, în cazul  cutremurelor. 

Asigurarea serviciului de permanenţă la sediul Primăriei ,tel.0247/332286; 

Asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu ISU. TELEORMAN, cu Postul de Poliţie. 

 

 2.2..Alunecari de teren. 

     In urma unor ploi torentiale au loc alunecari de teren  in partea de sud a comunei  SMARDIOASA ,fiind 

afectate două drumuri comunale si  case. 

     Inlăturarea  efectelor se poate face prin impadurirea  zonei de coasta. 

 

 Sectiunea a II-a Analiza riscurilor tehnologice 

          

 a)Riscuri industriale 

 Pe raza comunei  SMARDIOASA  nu avem fabrici care pot provoca accidente majore. 

                  b) În cazul producerii unor accidente , avarii , explozii si incendii pe timpul transportului si 

depozitarii unor produse periculoase 

Evacuarea populaţiei , operatorilor economici , bunurilor materiale , din comuna  SMARDIOASA  se va 

executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. SMARDIOASA . 

       RISC  NUCLEAR=avind in vedere apropierea  de tara vecina  -BULGARIA- exista  riscul  unui  

accident  nuclear  la  centralele  de la BELENE  si  KOZLODUI.      

      

  SECTIUNEA   a -3-a  Riscuri  biologice 

 

Epidemiile – fenomene biologice care se manifesta prin imbolnaviri in masa ale populatiei datorita unor 

agenti patogeni ( virusi , riketsiile , bacteriile , fungii si protozoarele ).      

Epizootiile – fenomene biologice care se manifesta prin raspandirea in masa  in randul animalelor a unor boli 

infecto – contagioase , unele dintre ele putand fi transmise si la oameni  prin contactul direct cu animalele bolnave sau 

prin consumul de produse de origine animala contaminate ;exemplu:gripa aviara si gripa porcina-N1H1. 
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Sectiunea a 4-a.Analiza riscurilor de incendiu. 

La nivelul comunei  SMARDIOASA   exista  si riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa. 

Din statistica incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă în perioada anilor 2003-2006 se observă cu uşurinţă că 

majoritatea incendiilor au avut loc la gospodăriile cetăţeneşti şi anexele acestora. 

Incendiile la gospodăriile cetăşeneşti şi alte bunuri proprietate individuală au fost generate de: instalaţii 

electrice defecte (19%), focul deschis (20%), coşuri de fum defecte (9%), fumatul (7%), acţiune intenţionată (13%), 

jocul copiilor cu focul (6%), cenuşă, jar, scântei (5%), mijloace de încălzire defecte, improvizate, nesupravegheate 

(4%), alte împrejurări de natură chimică (14%) şi trăsnet (3%). 

Se vor aplica masurile prevăzute în planul de evacuare în caz de incendiu. 

 

Sectiunea a 5-a.Analiza riscurilor sociale. 

 

Pana la acesta data cu ocazia manifestărilor enumerate mai jos nu am avut evenimente. 

 

      Sectiunea a 6-a.Analiza altor tipuri de riscuri. 

 

 La nivelul comunei  SMARDIOASA   s-au desfasurat interventii de tipul: descarcerarilor, deblocari de 

persoane, evacuari a apei din subsolul cladirilor, salvari de animale . 

 

Sectiunea a 7-a.Zone de risc crescut. 

 

 Deoarece caile de comunicatii sunt slab dezvoltate nu exista zone cu  risc crescut si nici instalatii 

tehnologice cu risc crescut. 

 Institutiile din cadrul comunei  SMARDIOASA  cu vulnerabilitate crescuta, datorita numarului de persoane 

din aceste cladiri sunt : Scoala cu clasele I-VIII ,Primăria  SMARDIOASA ,dispensarul comunal. 

 

                                       

CAPITOLUL IV.  

ACOPERIREA RISCURILOR  : 

 

Sectiunea 1. Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie civila 

 În cazul producerii unor inundaţii 

 Evacuarea populaţiei , instituţiilor publice , operatorilor economici , bunurilor materiale , valorilor de 

patrimoniu şi arhivistice , animalelor se execută din comuna  SMARDIOASA  la dispoziţia presedintelui C.L.S.U.  

SMARDIOASA  fiind organizată astfel : 

            - evacuarea se execută pe urgenţe , astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de 

risc cu pericol iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor , iar în urgenţa a doua animalele , bunurile materiale , 

valorile culturale , de patrimoniu şi arhivistice ; 

            - evacuarea / auto evacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează în comuna 

SMARDIOASA , cazarea acestora se asigură în următoarele locaţii : Scoala cu clasele I-VIII  SMARDIOASA  ; 

             - evacuarea Primariei  SMARDIOASA  daca va fi  afectata se realizează în comuna  

SMARDIOASA  la dispoziţia presedintelui C.L.S.U.  SMARDIOASA , funcţionarea asigurându-se prin grija 

conducerii , în cladirea fostei primării; 

             - evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locatia fostului C.A.P. SMARDIOASA  si se 

executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U.  SMARDIOASA   . Adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în 

aceiasi locatie , prin grija proprietarilor ; 

              - deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor de evacuare , se va executa pe 

itinerariile stabilite ; 

  - mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei , bunurilor materiale  animalelor , etc. se vor 

asigura de catre cetatenii proprietari de mijloace de transport auto sau hipo , precum si de la societatile comerciale 

conform situatiei din tabel ; 

  - aprovizionarea cu carburanti – lubrifianti pentru mijloacele auto se asigura contra cost prin 

Serviciul contabilitate al Primariei  SMARDIOASA  de la statiile PETROM de pe teritoriul orasului Zimnicea pentru 

prima zi de evacuare , urmand ca pentru celelalte zile sa se solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii 

activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de 

normalitate ; 
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  - aprovizionarea cu alimente si produse de stricta necesitate pentru populatia care se evacueaza , cat 

si a celor sositi in sprijin pentru ajutorarea acestora se va face prin grija Serviciului contabilitate al Primariei  

SMARDIOASA  de la  diferite magazine alimentare pentru prima zi , urmand ca pentru urmatoarea perioada sa  

15. 

solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare 

cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ; 

  - pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine , evidentei populatiei si bunurilor materiale de 

valoare ,  atat a celor ce au putut fi evacuate cat si a celorlalte  , a animalelor si pasarilor , prevenirea unor fenomene 

negative pe timpul evacuarii , indrumarea circulatiei , se vor folosi efectivele postului de politie  SMARDIOASA , o 

subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Teleorman ce vor fi solicitati imediat dupa aparitia 

pericolului de inundatie , precum si de cetateni si proprietari de animale ; 

  - asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicul de la dispensarul  comunal  

SMARDIOASA , iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar al SC BIT BAT TRANS srl.                                                      

           ---      În cazul producerii unor cutremure de pamant:--- 

Evacuarea populaţiei , instituţiilor publice , operatorilor economici , bunurilor materiale , valorilor de 

patrimoniu şi arhivistice , animalelor se execută din comuna  SMARDIOASA   la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. 

SMARDIOASA  fiind organizată astfel : 

            - evacuarea se execută pe urgenţe , astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de 

risc cu pericol iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor , iar în urgenţa a doua animalele , bunurile materiale , 

valorile culturale , de patrimoniu şi arhivistice ; 

            - evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează astfel : în 

comuna  SMARDIOASA , cazarea acestora se asigură în următoarele locaţii : Scoala generela , gradinita . 

De asemenea in cazul in care cutremurul a fost de o intensitate foarte mare , cazarea populatiei se mai poate 

face si in corturi pe care presedintele C.L.S.U.  SMARDIOASA  le va solicita Ministerului Apararii Nationale , Crucii 

Rosii , precum si altor organisme neguvernamentale , care vor fi amplasate in comuna  SMARDIOASA   pe terenurile 

de fotbal , terenuri apartinand Primariei  SMARDIOASA..  

              - evacuarea animalelor din zonele afectate se asigură în locatia fostului C.A.P.  SMARDIOASA, pe  

islazul comunal, locatii delimitate prin tarcuri si se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. SMARDIOASA . 

Adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în aceleasi locatii , prin grija proprietarilor ; 

              - deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor de evacuare , se va executa pe 

itinerariile stabilite ; 

  - mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei ,  bunurilor materiale  animalelor , etc. se 

vor asigura de catre cetatenii proprietari de mijloace de transport auto sau hipo , precum si de la societatile comerciale 

conform situatiei din tabel ; 

  - aprovizionarea cu carburanti – lubrifianti pentru mijloacele auto se asigura contra cost prin 

Serviciul contabilitate al Primariei  SMARDIOASA  de la statiile PETROM de pe teritoriul orasului Zimnicea pentru 

prima zi de evacuare , urmand ca pentru celelalte zile sa se solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii 

activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de 

normalitate ; 

  - aprovizionarea cu alimente si produse de stricta necesitate pentru populatia care se evacueaza , cat 

si a celor sositi in sprijin pentru ajutorarea acestora se va face prin grija Serviciului contabilitate al Primariei  

SMARDIOASA  de la magazine specializate,alimentare, pentru prima zi , urmand ca pentru urmatoarea perioada sa 

solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si 

pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ; 

  - pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine , evidentei populatiei si bunurilor materiale de 

valoare ,  atat a celor ce au putut fi evacuate cat si a celorlalte  , a animalelor si pasarilor , prevenirea unor fenomene 

negative pe timpul evacuarii , indrumarea circulatiei , se vor folosi efectivele postului de politie SMARDIOASA  , o 

subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Teleorman ce vor fi solicitati imediat dupa producerea 

cutremurului , precum si de cetateni si proprietari de animale ; 

  - asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicul de la dispensarul comunal  

SMARDIOASA , iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar al SC BIT BAD TRANS 

SRL. 

---În cazul producerii unor accidente , avarii , explozii si incendii pe timpul transportului si depozitarii unor 

produse periculoase:-------- 

Evacuarea populaţiei , instituţiilor publice , operatorilor economici , bunurilor materiale , valorilor de 

patrimoniu şi arhivistice , animalelor se execută din comuna  SMARDIOASA   la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. 

SMARDIOASA  fiind organizată astfel : 
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            - evacuarea se execută pe urgenţe , astfel că în prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de 

risc cu pericol iminent de afectare a infrastructurii şi clădirilor , iar în urgenţa a doua animalele , bunurile materiale , 

valorile culturale , de patrimoniu şi arhivistice ; 

            - evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi afectate se realizează astfel : în 

comuna  SMARDIOASA  , cazarea acestora se asigură în următoarele locaţii : Scoala generela , gradinita . 

De asemenea in cazul in care cutremurul a fost de o intensitate foarte mare , cazarea populatiei se mai poate 

face si in corturi pe care presedintele C.L.S.U. SMARDIOASA  le va solicita Ministerului Apararii Nationale , Crucii 

Rosii , precum si altor organisme neguvernamentale , care vor fi amplasate in comuna  SMARDIOASA  pe terenurile 

de fotbal , terenuri apartinand Primariei  SMARDIOASA ..  

              - evacuarea animalelor din zonele afectate se asigură în locatia fostului C.A.P. SMARDIOASA . Pe 

islazul comunal, locatii delimitate prin tarcuri si se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. SMARDIOASA . 

Adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în aceleasi locatii , prin grija proprietarilor ; 

              - deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor de evacuare , se va executa pe 

itinerariile stabilite ; 

  - mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei , bunurilor materiale  animalelor , etc. se vor 

asigura de catre cetatenii proprietari de mijloace de transport auto sau hipo , precum si de la societatile comerciale 

conform situatiei din tabel ; 

  - aprovizionarea cu carburanti – lubrifianti pentru mijloacele auto se asigura contra cost prin 

Serviciul contabilitate al Primariei  SMARDIOASA  de la statiile PETROM de pe teritoriul orasului Zimnicea pentru 

prima zi de evacuare , urmand ca pentru celelalte zile sa se solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii 

activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de 

normalitate ; 

  - aprovizionarea cu alimente si produse de stricta necesitate pentru populatia care se evacueaza , cat 

si a celor sositi in sprijin pentru ajutorarea acestora se va face prin grija Serviciului contabilitate al Primariei  

SMARDIOASA  de la magazine specializate,alimentare, pentru prima zi , urmand ca pentru urmatoarea perioada sa 

solicite suplimentarea fondurilor necesare continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si 

pentru activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ; 

  - pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine , evidentei populatiei si bunurilor materiale de 

valoare ,  atat a celor ce au putut fi evacuate cat si a celorlalte  , a animalelor si pasarilor , prevenirea unor fenomene 

negative pe timpul evacuarii , indrumarea circulatiei , se vor folosi efectivele postului de politie  SMARDIOASA  , o 

subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Teleorman ce vor fi solicitati imediat dupa producerea 

cutremurului , precum si de cetateni si proprietari de animale ;                      

  - asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicul de la dispensarul comunal  

SMARDIOASA, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul veterinar al SC BIT BAD TRANS 

SRL. 

  

Sectiunea a 2-a. Etapele de realizare a actiunilor 

 

Conducerea acţiunilor de evacuare se asigură de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă prin 

Centrul de Coordonare şi Conducere a Evacuării  SMARDIOASA , care are ca locaţie Sala de Consiliu din cadrul 

Primăriei. Punctul de primire-repartiţie va funcţiona în cadrul Primariei  SMARDIOASA . 

Etapele de realizare a actiunilor constau  in: 

-alertarea si alarmarea CLSU  SMARDIOASA  

-informarea personalului de conducere a CLSU  SMARDIOASA  

-deplasarea la locul interventiei 

-recunoasterea si analizarea situatiei create 

-manevra de forte 

-localizarea si limitarea efectelor evenimentului 

-stabilirea cauzei producerii evenimentului 

-intocmirea procesului-verbal de interventie 

-retragerea fortelor 

-restabilirea capacitatii de interventie 

-informarea ISU TELEORMAN 

 

Sectiunea a 3-a. Faze de urgenta a actiunilor  
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Interventiile serviciilor pentru situatii de urgenta in functie de natura , locul si amploarea evenimentului sunt 

organizate astfel: 

-urgenta I asigurata de CLSU  SMARDIOASA 

-urgenta II asigurata de subunitatile ISU TELEORMAN 

-urgenta III asigurata de doua sau mai multe unitati limitrofe 

-urgenta IV asigurata de grupari operative din cadrul ISU TELEORMAN in cazul unor interventii de 

amploare si durata.  

 

Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie  

 

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă,  în functie de cele 

stabilite în planurile de evacuare pentru:  

a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea 

sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;  

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, 

instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;  

c) aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice;  

d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;  

e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe durata 

cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente 

serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei 

şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor 

de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care 

conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ;  

f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din 

dotare.  

 

 Sectiunea a 5-a . Instruirea. 

Pregătirea in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2014, se va realiza pe niveluri de competenta, structuri 

functionale si pe categorii de personal, fiind structurata astfel: 

Pregatirea personalului de conducere din cadrul administratiei publice locale cu atributii in domeniul 

managementului situatiilor de urgenta. 

Pregatirea membrilor comitetului local pentru situatii de urgenta, centrelor operative si celulelor de urgenta, 

a inspectorilor si personalului de specialitate cu atributii in domeniile apararii impotriva incendiilor si protectiei civile, 

precum si a personalului serviciilor publice voluntare si serviciile private pentru situatii de urgenta;   

Pregatirea salariatilor si a populatiei neâncadrate in munca; 

Pregatirea in unitati si institutii de invatamant; 

 

Pregatirea personalului nominalizat la punctele nr.1 si nr.2 se va executa prin : 

Cursuri organizate in cadrul Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila zonal 

Craiova; 

Convocari, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicatii, exercitii si concursuri organizate de structurile 

profesioniste din structura Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean Teleorman sau la nivelul institutiilor 

respective; 

Pregatirea salariatilor din institutiile publice si operatorii economici se realizeaza prin instructaje si 

antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adapostire si prim ajutor in functie de tipurile de risc la care sunt 

expusi. Categoriile de instructaje, principiile, modalitatile, cerintele si conditiile organizarii activitatii de instruire sunt 

stabilite prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.712/2005, modificat si completat prin 

O.M.A.I.nr.786/2005. 

Populatia se instruieste prin participarea la exercitiile de alarmare publica, aplicatiile si exercitiile de 

specialitate, prin intermediul mass-media si prin actiunile derulate de organizatiile neguvernamentale, potrivit 

specificului acestora. 

Pregatirea in unitati de invatamant cuprinde: 

instruirea conducatorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate sa efectueze pregatirea in domeniu, se 

realizeaza centralizat printr-o instruire anuala  la nivelul judetului Teleorman de catre I.S.U.Teleorman  si 

Inspectoratul Scolar. 
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pregatirea prescolarilor, elevilor si studentilor -  se organizeaza si se desfasoara conform protocoalelor 

incheiate intre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean si Inspectoratul Scolar. 

pregatirea prescolarilor si elevilor se desfasoara prin parcurgerea temelor de specialitate si prin activitati 

extrascolare incluse in cadrul programelor si planurilor activitatilor de profil, in functie de particularitatile de vârsta 

specifice nivelurilor de invatamant. 

Studentii si cursantii colegiilor se instruiesc in cadrul disciplinelor de invatamant, prin integrarea 

cunostintelor de specialitate si prin activitati de antrenare privind modul de protectie si de actiune in cazul producerii 

situatiilor de urgenta generate de principalele tipuri de risc. 

Comunitatile de elevi si studenti se instruiesc prin participarea la exercitiile si activitatile practice organizate 

si conduse de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si  director(cadru psi. Scoala)  .                  

Sectiunea a 6-a.Realizarea circuitului informational-decizional si de cooperare. 

 

Legătura dintre conducerea operativă, membrii C.L.S.U., membrii Centrului de coordonare, salariaţii 

primăriei cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi evacuare, se realizează folosindu-se următoarele 

mijloace: 

4 telefoane mobile; 

2 posturi telefonice fixe; 

1 post telefon fax 

2 staţii emisie-recepţie 

Se va menţine permanent legătura cu instituţiile judeţene de coordonare a managementului situaţiilor de 

urgenţă, după cum urmează: 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,TELEORMAN 

 Prefectura Judeţului Teleorman; 

Consiliul Judeţean Teleorman; 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Teleorman, 

Inspectoratul de  Poliţie Judetean Teleorman 

Comisariatul Naţional al Gărzii de Mediu - Teleorman; 

Inspecţia Judeţeană în Construcţii; 

Îmbunătăţiri Funciare S.A.; 

S.C. CEZ Oltenia S.A; 

Serviciul de Ambulanţă; 

Spitalul Judeţean Teleorman; 

Societatea Naţională de Cruce Roşie-Filiala Teleorman; 

Operatori economici din judeţ care dispun de mijloace tehnice ce pot fi utilizate în managementul situaţiilor 

de urgenţă, pe bază de convenţii încheiate între cele două părţi. 

 

 

CAPITOLUL V. 

RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI  FINANCIARE: 

 

Prin planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare intocmit la nivelul CLSU  SMARDIOASA  

s-au alocat resursele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii de analiza si acoperire a riscurilor.  

Consiliul Local  SMARDIOASA  a locat aceste fonduri in bugetul sau pe anul 2019. 

Tipurile de forte umane 36 la numar repartizate in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  

SMARDIOASA  se prezinta astfel: 

-sef serviciu voluntar 

-compartiment prevenire 

-doua echipe de interventie 

-echipa de transmisiune alarmare 

-echipa de cautare cercetare 

-echipa deblocare salvare 

-echipa sanitar veterinara 

-echipa logistica 

Pe langa CLSU  SMARDIOASA  si SVSU  SMARDIOASA  pot actiona si alte tipuri de forte: unitati de 

politie , jandarmerie si unitati specializate. 

Din randul populatiei si salariatilor se stabilesc fortele auxiliare. 

Fortele  auxiliare  se stabilesc  din  rindul  populatiei  si  salariatilor, 
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altele  decat  cele  instruite  special  pentru  situatii  de urgenta ,care  actioneaza  conform  sarcinilor  stabilite  

pentru  formatiile  de  protectie  civila  organizate  la operatorii  economici  si  societatile   comerciale  in  planul  de  

aparare  specific. 

 (2) Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:  

- controale şi inspecţii de prevenire  

- avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă  

- acordul  

- asistenţa tehnică de specialitate  

- informarea preventivă  

- pregătirea populaţiei  

- constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale  

- alte forme  

Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenţă 

specifice se suportă, potrivit legii, din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse 

interne şi internaţionale, în scopul realizării acţiunilor şi măsurilor de prevenire, intervenţie operativă, recuperare şi 

reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale şi tehnica necesare şi pentru întreţinerea acestora, 

precum şi pentru pregătirea efectivelor, atât pentru forţele profesioniste cât şi pentru forţele specializate voluntare din 

cadrul societăţii civile. 

 

CAPITOLUL VI. 

LOGISTICA ACŢIUNILOR 

 

Sistemul fortelor si  mijloacelor de  interventie in  cazul producerii  unei  situatii  de  urgenta  se stabileste  

prin  planurile  de  aparare specifice   de  catre  autoritatile, institutiile  publice, societatea  civila  si  operatorii  

economici  cu  atributii  in  acest  domeniu, conform regulamentelor  privind  prevenirea si  gestionarea situatiilor  de  

urgenta  specifice  tipurilor  de  riscuri.  Fortele   si   mijloacele  de  interventie  se  organizeaza  , se  stabilesc  si  se  

pregatesc  din  timp  si  actioneaza  conform  sarcinilor  stabilite  prin  planurile  de  aparare  specifice. 

 

Logistica actiunilor de pregatire, de prevenire si gestionarea a situatiilor de urgenta specifice  se asigura de 

Primaria comunei  SMARDIOASA  si de agentii economici de la nivelul comunei. 

Forta umana prezentata mai sus va actiona pentru interventie cu tehnica din dotare precum si cu cea de la 

operatorii economici din comuna cu care s-au incheiat protocoale si planuri de interventie pentru  situatii de urgenta. 

ANEXE: 

 

Harti cuprinzand riscurile identificate in plan teritorial : 

 

harta cu zonele de risc la inundatii-   

harta cu sursele de risc la incendii –  

harta cu  zone  de  risc la cutremur-   

harta  cu  zone  de  risc  chimic      -  
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Anexa 1. Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea 

administrativ teritorială (conform modelului din Anexa nr. 2 la ordin);  

 

Anexa nr. 2. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR (conform modelului din Anexa nr. 3 

la ordin);  

 

 

ANEXA  NR. 2 

 

Toate  persoanele  responsabile , cuprinse  in Planul  de analiza  si  acoperirea  riscurilor  au  atributii  

concrete  privind  organizarea  si   derularea  tuturor  actiunilor  pentru  diminuarea  urmarilor   unui   dezastru 

,ajutorarea  populatiei  in suferinta. 

Astfel, administratorii  societatilor  din  agricultura   vor  pune  la  dispozitia  Comitetului  local  pentru  

situatii  de  urgenta  , toata  gama  de  tractoare , masini   si  utilaje  agricole. 

Conducatorii  societatilor  care  detin  carburanti  pe  raza  comunei Smardioasa, vor  pune  la  dispozitie  

cantitatea  necesara  pentru  derularea  actiunilor  stabilite  de C.L.S.U. 

                                         

Presedintele   C.L.S.U. ,Vicepresedintele  si  seful  S.V.S.U.  vor  conduce  si  coordona  toate  actiunile. 

 

 

 

6. TRIFAN  MARIA MEDIC FAMILIE   
7. ROTARU  LEONTINA MEDIC  VETERINAR   
8. PANA  LILIANA SC. AGROCERES  S.A   
9. TUDOSE GABI PREOT PAROH   
10. MIU  NICOLAE INGINER -PRIMARIE   
11. MARIN  DANIEL SEF  POST -POLITIE   
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-asistenta medicala=echipa de medici si asistenti comunali 

-actiuni de indepartare a manifestarii=politia si paza comunala 

-actiuni de limitare a consecintelor-conform  paar. 

-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment 

 

             PRIMAR                                                                                   SEF  SVSU 

                                                                    

      POMOJNICU GEORGE                                                                  TECSOR  IULIAN 

 

 

 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      SECRETAR 

                   

                       Brătan Stelian                                                                   MATEI SANDU                      

AUTORITATEA  
PRIMAR - PRESEDINTE CLSU 

            FISA NR.1. 

   Monitorizează .permanent parametri .meteo,seismici,de 

.mediu,hidrografici,etc.şi  transmiterea datelor la .autorităţile         

competente 

Pluviometre şi nivelmetre de avertizare  
automată ,nivelă,set mira 

   Controlul  .preventiv al autorităţilor .pe domenii de  

..competentă 
 

In calitate de presedinte verifică  
existenţa ,funcţionalitatea şi eficienţa  
mijloacelor de avertizare alarmare a  
populaţiei  

Informarea   preventivă a populaţiei  asupra pericolelor . 

specifice comunei SMARDIOASA  si asupra 

comportamentului de .adoptat în cazul .manifestări unui 

pericol 

Dispune asigurarea permanentei la  
sediul primăriei  SMARDIOASA 
-asigura întocmirea ,verificarea şi 
actualizarea planurilor de evacuare 
-asigura dotarea comitetului local pentru 

.situaţii de urgenţă precum şi a formaţiunilor de 
interventie cu materiale specifice 
-asigura constituirea stocurilor de 
materiale şi mijloace de intervenţie în .caz de 

inundaţii,furtudi,tornade,seceta,inghet; 
-anunţă populaţia prin intermediul 
sistemului de avertizare alarmare,cu 
privire la activităţile prioritare pe care 
trebuie să le desfăşoare ori  de cate ori 
este nevoie 

Exerciţii şi aplicaţii Conform  graficului 
II.RESURSE 
NECESARE  

 

 

 

 
a.monitorizarea permanentă a parametrilor meteo,seismici,de 

   mediu,,hidrografici,etc.şi transmiterea ..datelor  la    
    autoritatile competente 

b.controlul  .preventiv al autorităţilor pe domenii de 
competenţă 
c.informarea  .preventivă a populaţiei asupra pericolelor 

    specifice unităţii .administrativ teritoriale şi asupra  

omportamentului de adoptat în caz de ..urgenta. 
 

Pluviometre şi nivelmetre de avertizare  
automată ,nivelă,set mira 
 

 

 

Afişe, telefoane,  

III. INTERVENTIE  
-alarmare -sirena  electrica,telefon 

-actiuni de cautare, salvare -activitati specifice conform dotarii echipei 


